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-1Het verloren object van de
vrijetijdwetenschappen
"

Leisure is a self-evidentphenomenon

"

Michael A. Smith (1978: 13)
«The real orthodoxy ofleisure studies is a conceptual and
theoretical confusion coupled with an unwillingness to

break out ofits own isolation

.

Herbert R Moorhouse (1989: 27)

Wanneer Parsifal voor het eerst mag aanzitten aan de grote Ronde Tafel van
Koning Arthur' komt hij in de ban van de mysteries van het genootschap. Hij
is door koning Arthur al op de ereplaats gezet, krijgt even nadien het zwaard
cadeau dat voor de koning is bestemd en ziet dan een knecht een lans binnenbrengen. Een bloeddruppel druipt van de speerpunt tot aan de hand van de
dienaar die haar draagt. De nieuwkomer kijkt verwonderd naar dit schouwspel maar bedwingt zich om niet te moeten vragen wat dit betekent. Heeft zijn
leermeester hem immers niet geleerd niet teveel te spreken en vooral geen verkeerde vragen te stellen? Parsifal zwijgt (R6gnier-Bohler, 1989: 44).
Terwijl het gezelschap verder keuvelt komt een jonge edelman uit een kamer
met een blanke speer die hij in het midden vasthoudt. Hij loopt tussen de haard
en de zitbanken in en iedereen ziet de glans van het metaal. Opnieuw vormt zich
een bloeddruppel aan de punt en die loopt tot aan de hand van de jongeling. De
'

en bevatten
De legendes van Koning Arthur beslaan meer dan 1200 dikbedrukte bladzijden
minstens vijftien middeleeuwse boeken. Een van de oudste wordt door Philips van de Elzas,
Graaf van VIaanderen in 1181 besteld aan een klerk van het hof van Champagne, genaamd
Chraien de Troyes. Hij schreef op basis van een orale traditie (de Bretoense verhalen, verha-

len met een Keltische achtergrond uit Ierland,Wales, Cornwall, Armorique, het huidige Bretagne) en van teksten (zoals de Historia regum Britanniae van Geoffroy de Monmouth uit
1135) een onafgewerkt gedicht (hij stierf in 1190) van 9000 verzen: de Legende van de Graal
of de"Roman de Perceval". Daarin komen de ridders van Koning Arthur samen aan een grote Ronde Tafel en wanneer Parsifal voor het eerst mag aanzitten komt hij in de ban van de
mysteries van het genootschap.
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nieuwkomer vraagt andermaal niets, want hij herinnert zich de les van die hem
tot ridder heeft gevormd en hem heeft geleerd niet teveel te praten. En zo vreest
hij dat zijn vraag onbetamelijk zou overkomen (de Troyes, 1990: 237) .
Later komt er een stoet aangemarcheerd. Twee mooie jongelingen dragen
gouden kandelaars met elk wel tien kaarsen op. Een mooie jonkvrouw, gracieus en rijkelijk gekleed, die met de jongens optrekt, draagt met beide handen
een kelk. Wanneer ze het vertrek binnenkomt geeft de Graal zoveel licht dat het
schijnsel van de kaarsen verbleekt zoals dat van de sterren bij zonsopgang. De
Graal is van puur goud. Edelgesteenten van allerlei soort, waaronder de duurste en de meest zeldzame, van op het land en uit de zee, versieren de Graal. En
terwijl de stoet van het ene vertrek naar het andere trekt, durft de jonge gast
niet te vragen wie uit die kelk wordt bediend (de Troyes, 1990: 240-241).
Dan stelt men de tafel op en men versnijdt een hert. En opnieuw verschijnt
de Graal zonder dat Parsifal vraagt wie eruit wordt bediend. De vraag brandt
op zijn lippen, maar zijn hoofse opvoeding weerhoudt hem. Hij zwijgt meer
dan nodig, want bij elk gerecht komt de Graal duidelijk zichtbaar voorbij (de
Troyes, 1990: 243). Op het eind van de maaltijd weet hij nog steeds niet wie uit
die schaal wordt bediend. Hij zou het zo graag willen weten. Hij zal het wel
eens vragen, later, voor hij weg gaat, aan 66n van de nobelen aan het hof. Hij
zal wachten tot morgen, bij het afscheid. En zo zet hij de vraag uit het hoofd en
profiteert hij van het feest. Maar, zo commentarieert de verteller:"Ik ben bang
dathet kwaad isgeschied, wantik heb horen zeggen datmen bijgelegenheid eerder teveel kan zwijgen dan teveel te spreken" (de Troyes, 1990: 241) .
We kennen het vervolg van het verhaal. De zoektocht naar de Graal kent
geen einde. Het wordt een zoektocht naar het onmogelijke, naar het mythische object. Het is een eindeloze en avontuurlijke queeste. En zij, die zoals de
neef van Koning Arthur, ridder Gauvin, te gebonden blijven aan de aardse
zekerheden en geneugten, worden uitgesloten uit de zoektocht.

Wat is vrijetijd?
De notie 'vrijetijd, 2 lijkt eenzelfde lot beschoren. Bij het doornemen van de
literatuur over het onderwerp wordt de lezer overvallen door eenzelfde gevoel
2

Inhet Nederlands of in het Duits spreekt men van'vrije tijd' of van 'Freizeit'. In het Engels of
in het Frans spreekt men van 'free time' of 'temps librei maar ook van 'leisure' en'loisir'. Dat
wekt verwarring in de vergelijking van internationale literatuur. Wij volgen in onze tekst Van

der Poel (1993: 22-23) die het woord'vrijetijd' heeft ingevoerd: "als een vaktaaiwoord ofconceptueel begrip, dat verwijst naar een bepaald type zeggenschapsverhoudingen ten aanzien van
de indelingen hetgebruik van tijd". Zo zullen we het ook hebben over
vrijetijdwetenschappen
(de wetenschap van de vrijetijd) en niet over vrijetijdswetenschappen (die ook wetenschap-

pen in de vrije tijd kunnen zijn). Dat passen we ook toe op analoge begrippen zoals vrijetijdsociologie.
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van onbestemdheid. Dat prikkelt de nieuwsgierigheid omgekeerd evenredig
tot de precisie van het besproken onderwerp. Weinig wetenschappelijke
onderzoeksvelden vertonen een dergelijke onduidelijkheid omtrent het
onderzoeksobject. Weinig handboeken kunnen volstaan met zulke summiere
bespreking van de definitie of definities van het onderwerp.
Daarenboven valt op dat de onderzoeksgemeenschap zich niet erg gelegen
laat aan die (constitutieve) zwakte. Er wordt naar verwezen, er worden enige
beschouwingen aan gewijd, om dan met een ironische nonchalence over te
gaan tot de orde van de dag." What is leisure? An intruiging question for people
new to the field of leisure studies, a vexatious question for those who have been in
"

the field for some years. Zo vatten Mommaas en Van der Poel (1987: 165) de
heersende mentaliteit samen. De ontwikkeling van de vrijetijdsstudies schijnt
een discussie over het studieobject te kunnen missen.
Die toestand wordt niet toegedekt «De kwestie van de dejinieing van de
v«ie tijd is binnen internationale conferenties nog steeds hevig in discussie" zegt
Lanfant (1974: 180) op het eind van haar onderzoek. Ze voegt er enigzins
overdreven aan toe:"Ze obsedeert de sociologie».Dat gemis aan eensgezindheid
leidt volgens de auteur tot een ernstige misvorming: " De sociologie van de vrije
tijd mist een uitgewerkt begrippenstelsel waarmede het geheel van wezenlijke
verschijnselen dat verband houdt met de maatschappelijke veranderingen, die
het leven buiten het werk bernvloeden, kan worden overdacht en wetenschappelijk kan worden bestudeerd. Bij gebrek daaraan laatzijop haar terrein een ideologie tot ontwikkeling komen, dat wil zeggen, een onbewuste vervorming, oj; om
een formule van Durkheim over te nemen, een theoretisch onjuiste visie op de
werkelijkheid, die ze tot mak hee# te verklaren.» (Lanfant, 1974: 181).
Ook Haywood et al. (1989: ix) erkennen het probleem: "To undersmnd leisure requires an acknowledgement Ofthe distinctiveness ofthis aspect ofsocial life.
non-leisure there wouW be no
Without being able to distinguish 'leisure'
no
matter
and
the
term
wouW
have
meaning, nor couW one say anything
subject

»m

specific about leisure forms, leisure experiences, leisure provision etc. But to
undersmnd leisure also requires an acknowledgement that leisure is not a separate, self contained sphere of life. It can only be fully understood with reference to
the social and cultural life Ofwhich leisure is but one element." Dat leidt tot een
behandeling van het vraagstuk van de definitie in termen van 'dimensies', in
feite afgeleiden van schijnbaar meer eenduidige begrippen: vrijetijdsbegrippen als residuele tijd, activiteiten, functies en vrijheid of in relatie tot spel of

werk. Het vraagstuk van de definitie wordt aangepakt als een restbenadering.
Sommigen tillen zwaar aan die vaagheid. Van Moorst (1982) bekritiseert

drie tekortkomingen: een reeks van oppervlakkige concepten en "spurious distinctions", de wil de vrijetijd te plannen en een onaangepaste theoretische basis
die afgeleid is van een functionalistisch raamwerk. Moorhouse (1989: 16)
spreekt van een "analytical and conceptual morass which can suck in the unwa-
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ry" en dat nu een obstakelis geworden in de verdere ontwikkeling van het studiegebied.
Toch is een oplossing van die kwestie van definieren voor andere auteurs
geen noodzaak. Mommaas (1993: 119) beroept zich op Clark en Chritcher
(1985) en Rojek (1985) om te waarschuwen tegen'analytisch gejongleer': "De
vrijetijd moet niet in abstract-technische bewoordingen worden getypeerd.
Onderzocht moet worden wat maatschappelijk onder het label van de vrijetijd is
en wordt vorm gegeven. I. . .1 Dejinitiekwesties verzanden maar al te snel in vrij
vruchteloze essentialistische offormalistische debatten."3
Dat gebrek aan overeenstemming wordt in zekere zin toegedekt door een
theoretische zwakte. De praktijk van het onderzoek wordt niet gestuurd door
de wil een onderzoeksdiscipline te vestigen. Dat zou de paradigmatische strijd
verhevigen. Die stand van zaken bemoeilijkt de socialisatie van nieuwe onderzoekers in het wetenschappelijke veld. Echt uitnodigend lijkt het veld zich niet
aan te dienen. Zo denkt Rojek (1993: 6): 'Anyone under35 whoenters thisfieW
will surely be depressed by what he or she encounters. The place resembles a
battlefield of hopelessly entrenched positions:'

Pragmatisch werken met de evidentie
Hun Vrijetijd tussen vorming en vermaak beginnen Beckers en Van der Poel
(1990: 1) met een opmerkelijke openingsalinea: "Zand, warmte, quarks en
Jupiter zijn begrippen die verwijzen naar materiale objecten. Men kan zich
indenken dat deze objecten ook hebben bestaan voordat er mensen waren die ze
benoemden. Bijsarcofagen, potloden, televisietoestellen en theezakjes is dit nog
maarde vraag: w4 kennen ditsoortzaken nietanders dan alsprodukten die door
mensen zijn uitgevonden en ontwikkeld Ze hebben echter wel een (beperkte)
materitle duurzaamheid die hen een zeker bestaan lijkt te garanderen onajhan-

kelijk van hoe mensen erover denken en hoe ze ze benoemen. Objecten als het
jinancieringstekort, de relativiteitstheorie van Einstein, het vrije-marktmechanisme, de maatschappij of de vrijetijd verschillen van beide hiervoor onderschei.

den objecten omdat ze geen materieel bestaan kennen.

3

Hiermee wordt geen afbreuk gedaan aan de bijdrage die Mommaas zelf heeft geleverd aan
een nadere omschrijving van het studieobject (zie verder). Trouwens de tekst loopt verder

na die relativerende uitspraak met: "Maar daarmee is de kwestie als zodanig nog niet afgedaan. Wat is blilven staan is de kardinale vmag welk fenomeen precies maatschappelijk als
vrdenjd 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 ident,Iiceren" (Mom-

maas, 1993: 119).
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Mensen noemen iets immaterieels'vrijetijd' en de studie van dat object is de
opdracht van de vrijetijdstudies. Dat immateriele karakter van het object
maakt ook de moeilijkheid uit van het studiegebied. Elke wetenschappelijke
bedrijvigheid is gericht op het objectiveren van een problematiek. Gaat die
over natuurlijke materiele objecten (zand, quarks) of artefacten (sarcofagen,
theezakjes), dan bestaat daarvoor een grote consensus over de aan te wenden

empirische waarnemingsinstrumenten en analytische verwerkingstechnieken
die van zo'n object een'concept' maken. Immateriele producten van menselijke interactie zijn moeilijker te objectiveren. Ze vergen een grotere theoretische
uitwerking om tot een kritische afstand te komen. Een aantal auteurs ontkennen dat probleem. "Leisure is a self-evident phenomenon" zegt Smith (1978).
Pronovost (1978: 355) stelt het zo: "Que de fois j'ai ad dtonne d'avoir a rtpaer
ce queje considare maintenant comme une donnte historique irrbersible: ce que
nous designons par «loisir, ou par quelque terme apparantd, est "M'; devant
nous, il "existe'; H a sapropre dynamique interne, et il commande a son tour une
itude en profondeur. Or une telle "existence" du loisir constitue ce qu'on peut
appeler une donnie culturelle. Nous sommes con»ntb A une rdalitd empirique
qui acquiertprogressivement une signification culturelle. et, disons-le immidia-.
tement, une valeur. Weber nous enseigne que les sciences sociales naissent ainsi .
Daarmee wordt in feite niets anders gedaan dan common sense tot theoretisch
inzicht verheffen. Er bestaat geen kritische afstand tussen de dominante ideologie in de samenleving, die de meerderheid van de bevolking op een bepaalde
manier leert kijken, en een wetenschappelijke onderzoekstheorie.

Welke thematiek voor vrijetijdstudies?
Hoe dan te weten dat onderzoek inderdaad over vrijetijd gaat? Hoe weten we
dat sport, openluchtrecreatie, cultuuractiviteiten, enz. daar inderdaad toe
behoren? Dat is, zegt Pronovost, het probleem van de referentie. Dat is een
vraag voor elke sociale wetenschap, een vraag in verband met hun'objectiviteit'. E6n middel om dat te weten te komen is een historische en contextuele
benadering. Dan wordt'vrijetijd' een relatief begrip. Daarmee is niets aan de
hand, hoewel ook daar de'feiten' moeten worden geselecteerd. In elk geval is
er dus een definitie nodig, ook al is die meestal niets meer dan een rationalisatie van populaire concepties.
Die weg leidt naar een "science du discours", maar de sociologische traditie
kent niet veel semiologische of ideologische traditie. Het is steeds de empirie
die overweegt. In zijn studie over de definities van vrijetijd pleit Pronovost
(1978: 358) voor zo'n aanpak: "Et de nombreuses hypothtses sont d possibles,
portant, par exemple, sur hi diversiti des univers significatiA selon les classes
sociales ou les catigories d'ages, sur les di#drents niveaux d'analyse d'un tel discours (par exemple les ripresentations,les iddologies) etc. Unetelle science du dis-
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cours

aumit au moins le mbite de prendre

les conceptions contemporaines du

loisir pour ce qu'elles sont un objet dYtude, rdsultant de l'impormnce culturelle
et historique donnie h quelque chose que l'on disignepar'7oisir'; importance telle qu'elle engendre un discours abondant et varit. Elleauraitaussipourintirttde
nous dibarasser de ces «dijinitions» stirdotypies du loisir, pour se porter notamment sur les donnies de sa signification sociale, la representation de ses enjeux et
"

de ses conflits, la diversite des acteurs et des discours .

Maar, de vrijetijdwetenschappers zijn niet geneigd lang bij die vraagstukken stil te staan: «Il y a aussi le statut social des chercheurs impliquies et leur

modtle de r6Rrence: il est b prtvoir que les professionels du loisir opteront pour
des travaux de recherche«appliquie", que les psychologues et sociologues seront

d'orientation plus 'fondamentaliste"" (Pronovost, 1978: 364).
Er kunnen nog meer elementen aangedragen worden om te verklaren
waarom Rojek (1983: 83) enigzins onthutst vraagt: « Why is such a signijicant
area Ofhuman experiencegiven such a lowpriority in research and theory, .

Drie dynamieken
Allereerst bieden immateriele studieobjecten, zoals vrijetijd, in het algemeen
een grote(re) weerstand aan wetenschappelijke theorievorming. Vooral onder
de positivistische dominantie richt de wetenschap zich op de zintuiglijke
waarneming. Er is dus een sterke neiging om immateriele objecten te herleiden tot die effecten die aan de ervaring onderworpen zijn. Dergelijke reductie
behoort tot een normale procedure in wetenschappelijke operationalisatie. Ze
moet echter bewust blijven en kritisch ingeschat worden via een theorie, die
het immaterieel object verbindt met de empirisch waarneembare effecten.
De beperkte aandacht voor theorievorming heeft ons inziens een dubbele
oorsprong. Enerzijds is de studie van de vrijetijd in haar ontwikkeling opgenomen in een al geconstitueerd wetenschappelijk veld. Ze is met andere woorden ingekapseld in bestaande disciplines en is theoretisch afhankelijk van
theorieen uit die disciplines4. De benadering van het object'vrijetijd'gebeurde
vanuit een sociologisch, psychologisch, economisch of nog een historisch of
geografisch perspectief. In tegenstelling tot sommige andere studiegebieden is
hier geen theorieoverschrijdende definitie, geen object dat ook buiten het
conceptueel apparaat kan worden aangeduid. Er is dus een zwakke basis gele-

4 Al

zeer vroeg is in de sociale wetenschap sprake van vrijetijd. In de eerste sociografieen,
zowel in de Verenigde Staten als bijvoorbeeld in Nederland, is de'vrije tijd' als afzonderlijk
aandachtspunt opgenomen. Bij de organisatie van de International Sociological Organimtion
in'research committees' draagt de studie van de vrijetijd het (lage) nummer 13. Het onderwerp komt vroeg tot stand, doch niet als zelfstandig thema.
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verd voor intensieve interdisciplinaire interactie. Sterker nog, sommige
auteurs geven aan dat 'vrijetijd' een artificeel concept is dat in het dagelijks
spraakgebruik nauwelijks nodig is.
Anderzijds leken deze theoretische weerstanden, dat gemis aan definitie, de
uitbouw van een studiegebied niet zwaar afte remmen. De mythische gedachte dat er wel zoiets als vrijetijd te bepalen is, lijkt voldoende om verder onderzoek op te zetten. Zoals de ridders van Koning Arthur, komen ook vrijetijdwetenschappers regelmatig bij elkaar. Hun opdracht is het mysterie van de Graal,
het mysterie van de vrijetijd, op te lossen. Maar ze komen er niet toe de vraag
te stellen. Ze blijven stom. Ze stellen het probleem uit. Intussen nemen ze deel
aan allerlei interessante andere activiteiten, intussen zijn er onderzoekers die,
zoals Gauvain, afhaken. Maar de zoektocht blijft duren en steeds meer wordt
de legitimiteit zelf van de ronde tafel in vraag gesteld. Niet in legendes en verzen, maar in universitaire discussies of in persartikelen. Waarover gaat het in
feite in die club? Is dit nu een kunde of een wetenschap? Hoort dit wel thuis
aan de academiel
In de praktijk is er intussen de uitbouw van onderzoek in'aangrenzende' of
'constituerende' velden zoals toerisme, cultuur, media en openluchtrecreatie.
Dergelijke thematische benadering heeft het minder moeilijk zich te objectiveren, een'object' af te zonderen. Het is onderzoek dat zich verzelfstandigt en
institutioneel ook makkelijker erkend wordt. Het object heeft zich immers
gematerialiseerd via sterke instituties en organisaties, die bijdragen tot 'het
laten spreken van de feiten' en zo een reeel kennisbelang vertegenwoordigen.
En, daardoor is ook de afstemming op een arbeidsmarkt duidelijker.
We komen zo tot een derde element in een antwoord op Rojek's vraag.
Naast de theoretische weerstand binnen de disciplines en het ongestoorde
pragmatische succes, is er een 'ideologisch' aspect. In de maatschappelijke
vormgeving en discussie van en over de vrijetijd had de notie zelf een ideologische, een zekere mythische functie: rationalisatie en verdere disciplinering
in de'onvrije tijd' wordt gecompenseerd door de afzondering en uitdieping
van een eigen tijd, een 'echte' vrije tijd. Horror vacui! Die vrijgemaakte tijd
wordt echter opgevuld met 'activiteiten', 'diensten', 'stijlen' en zo opnieuw
onvrij gemaakt. De'vrijheid' wordt gesitueerd, gematerialiseerd in de diversificatie en de commodificatie van het dagelijks leven. Negatieve vrijheid wordt
positief benoemd als consumptievrijheid.

Een verloren object
In die beweging is de notie 'vrijetijd' van een immaterieel onderzoeksobject
herleid tot een veelheid van materiele objecten, die in thematische onderzoeksgebieden werden ondergebracht. De sterk objectiverende neiging van de
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positieve wetenschappen en de vormgeving van het dagelijks leven in de consumptiemaatschappij gingen hand in hand. De afwezigheid van een basistheorie, waarin vooral de band tussen het immaterieel object en de materiele
effecten ervan wordt geduid, wordt nu sterk aangevoeld. Precies op een ogenblik dat de maatschappelijke en de academische context verandert, en de
mythische werking van de notie'vrijetijd' verdwijnt, zou een kritische theorie
moeten instaan voor het behoud van de immaterialiteit van het studieobject,
voor het duiden van de spanning tussen het immateriele object en haar effecten.

Het object van de vrijetijdstudies gaat anders verloren. Dat hoeft niet te
impliceren dat het er ooit is geweest. Het is immers altijd al een fictief gegeven
geweest, een element van spanning tegenover de bepddlde tijd, de gedisciplineerde activiteit. Het is altijd een object geweest dat alleen in zijn effecten waar
te nemen was. Het is een voorbeeld van de werking van het negatieve. En precies daardoor is het ook zo moeilijk in een (positieve) wetenschap te vatten.
De kenmerken van een wetenschappelijke activiteit, aan de rand van de
academie, maar toch met een reele maatschappelijke impact, leveren interessante wetenschapstheoretische vragen op. De vrijetijdstudies zijn een wetenschap in wording en nodigen uit tot verkenning. Zulke verkenningen worden
in dit boek weergegeven.

Elke interesse is persoonlijk
Laat ik vooraf toch enkele elementen van de biografische context van die studie prijsgeven. Met onderzoek over vrijetijd kom ik een kleine vijftien jaar
geleden in aanraking. Daaraan gaan vijftien jaren ander onderzoek vooraf, in
andere wetenschappen, in andere disciplines, vanuit andere paradigma's.
Mijn intrede in het veld gebeurt dus niet nayef vanuit een onbeschreven blad

en de kennismaking met de specifieke literatuur wordt steeds geconfronteerd
met vroegere lectuur en ervaringen. De eerste institutionele en onderzoeksomgeving in de vrijetijdstudies, aan de Vrije Universiteit te Brussel, is gericht
op vrijetijdsopvoeding en is dus eerder verbonden met een Duitse en Romaanse traditie, dan met de Angelsaksische. Van daaruit wordt kennis gemaakt
met een vrijetijdsociologie in ombouw: vanuit nieuwe sociologische paradigma's wordt de vrijetijd opnieuw theoretisch omkaderd. In mijn medewerking
aan de vakgroep Vrijetijdwetenschappen van de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg, volg ik van dichtbij de deelname aan internationale controverses. Een aantal collega's zijn protagonisten in de discussie, waarin ze een
meer contextuele benadering vanuit de structuratietheorie van Giddens voorstaan. Ik steun die ontwikkelingen, hoewel ik tekortkomingen voel zowel in de
duiding van de dynamiek van het meer algemeen maatschappelijke systeem
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als in de benadering van een mijns inziens al te 'kundige' individuele actor.
Die kritieken formuleer ik vanuit mijn interesse voor enerzijds het marxisme
en anderzijds de psychoanalyse. Het is vanuit die vertrekpunten dat ik als participerend observator deel had aan de intellectuele herstructurering van de
studie van de vrijetijd in West-Europa. Als participant in onderwijs, onderzoek en vooral internationale netwerking. Altijd ook als een ietwat
(ver)vreemde observator, omdat ik voor mezelf het 'onderwerp' nooit heb
kunnen vastleggen. Dat zal ook wel in deze zoektocht duidelijk worden.
Daarenboven zijn die vijftien jaren ook een periode van sociaal-economische crisis. De sociale stratificatie en het bestedingspatroon van de mensen
is grondig gewijzigd: van een'massaconsumptie' in een'welvaartsstaat' zijn we
geevolueerd naar een gefragmenteerde 'niche-consumptie' in een'risk society'. De tijdsorde, de participatie en de vrijetijdsbesteding is veranderd. En de
vrijetijdsector, die zorgt voor het aanbod en voor de interventie, heeft zich
dientengevolge gevoelig geherstructureerd. Is hij aanvankelijk bezig met
emancipatorische animatie en sociaal werk in het raam van de openbare welvaartsvoorzieningen, dan drijft hij nu op de dynamieken van de markten van
toerisme, consumptie en vermaak. Binnen die contextuele ontwikkelingen en
de pragmatische aanpak van het vrijetijdsveld is de aandacht voor het karakter van 'vrijetijd', voor de specifieke eigenschappen van het studieobject, vervaagd. Het is ongetwijfeld zo dat ik ook de aandacht voor de kwalitatieve uitgangspunten van het studiegebied gaande wil houden, omdat ik weinig
voeling en sympathie heb voor de'business' die in de jaren tachtig tot ontwikkeling is gekomen.
Ik zal pogen aan te geven volgens welke ontwikkelingslijnen dat verlies aan
object is verlopen. Onze aandacht gaat naar de studie van de vrijetijd en dus
niet in de eerste plaats naar de vrijetijd zelf. Onze bronnen zijn vooral teksten,
die we tegenover elkaar afwegen en in hun context proberen te duiden. Daarom bevat dit boek veel verwijzingen en veel citaten. De voorkeur voor zulke
uitgebreide referenties heeft nog twee andere redenen.
In de wetenschappelijke literatuur is de referentie soms tot een ritueel verworden. Men vermeldt auteurs om naar eenzelfde thema te verwijzen, zonder
dat het altijd duidelijk is welk inhoudelijk punt precies wordt aangereikt.
Referenties dienen teveel als een (beveiligend) decor voor een tekst die er
schijnbaar los van staat. Citaten daarentegen moeten beperkt worden gehouden. Men geeft meestal de voorkeur aan parafrase. Zo herleidt men de wetenschappelijke literatuur tot een dode vaderfiguur, die dreigend op de achtergrond garant staat voor de waarheid en zoals de Commendatore in Don
Giovanni tot leven komt als het te gortig wordt. Die schijn willen we doorbreken. Dit boek neemt plaats tussen andere teksten in. Gelukkig kan men niet
alles lezen wat er is gepubliceerd en wetenschappelijke disciplines dienen er
onder andere voor om dat niet erg te vinden. (Zolang de literatuur van de dis-
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ciplinaire vertooggemeenschap is geconsulteerd kan men waarheidsaanspraken maken). Hoe meer men echter leest, hoe meer men tot de vaststelling
komt dat (bijna) alles al gezegd en geschreven is. Dat is steeds meer het geval
met het stijgend aantal auteurs, de goedkopere publicatie-technieken en het
'publish-or-perish'-motto. Er wordt teveel gepubliceerd. Teksten worden dus
steeds meer compilaties (ook al door de nieuwe mogelijkheden van de tekstverwerkingsprogramma's). De auteur staat vooral voor de eigen vormgeving,
voor het aaneenschrijven van modules en laat daarin zijn perspectief blijken.
Ik probeer de andere auteurs via de door mij gekozen citaten ook echt ten
tonele te voeren en ze niet alleen in het decor te laten zitten. Dat geeft ook de
lezer de kans zelf te oordelen (zonder pers6 de verwijzingen in een bibliotheek
te moeten nalezen).
De tweede reden zal wel te maken hebben met de eenzaamheid van het
schrijven voor een onbekende lezer, waarbij men helemaal niet weet welke
interesse er wel kan zijn voor een monoloog. Ik praat liever dan ik schrijf. Ik
hou ook meer van theater en discussies dan van lezingen. Praten doe je m6t

mensen, schrijven v66r mensen. Misschien geeft het gebruik van de citaten
ook de dialoog met mijn bronnen weer en is voor de lezer die dialoog interessanter om te beluisteren dan alleen te moeten lezen wat ik in heb te brengen.
In die zin leveren we in de hierna volgende pagina's vooral stof tot discussie en
enkele interpretaties. Ze laten zien hoe weinig voor de hand liggend het soms
is verschillende perspectieven samen te brengen. En toch ligt daar de overtui-

ging van dit werk: om de vrijetijd als een wetenschappelijk onderzoeksobject
te vestigen zal men tot een hoger abstractieniveau moeten pogen te komen en
verschillende diciplines met elkaar moeten confronteren. Confronteren, niet
van termen in een optelsom, maar van grenzen tussen disciplines die te overschrijden zijn.
De hierna volgende hoofdstukken zijn het resultaat van zulke'incursies (is
dat het tegengestelde van 'excursies'?) op zoek naar bruikbaar materiaal om
een eigen discipline te vestigen. Het is het werk van een dakloze in een grote
stad, die verschillende bouwwerven betreedt om er gerief te zoeken en bang is
de gramschap op zich te halen van de opzichters. En dan is het ook niet zeker
dat wat kon worden meegenomen ook direct bruikbaar is. Het tegendeel is
waar: stukken uit verschillende werven vormen geen delen van een prefab
bouwdoos. We zullen dus hulp moeten krijgen van andere daklozen om er
nog een goede constructie van te maken.

Verkenningen
De studie van de vrijetijd is een'wetenschap in wording: Het is een onderwerp
voor een onderzoeksgemeenschap, waarvan de praktijk is georganiseerd in
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instellingen en diensten en waarvan de discussies verlopen in wetenschappelijke congressen en tijdschriften. Het is een onderzoeksgemeenschap die binnen de academie op verschillende plaatsen is gelocaliseerd. Deze plaatsing
hangt veelal samen met de belangrijkste wetenschappelijke disciplines die
daar worden ingezet (sociologie, psychologie, agogiek...) of met de toepassingsgebieden die domineren (sport, media, cultuurbeleid, toerisme...). In de
meeste gevallen echter wordt een multidisciplinaire aanpak voorgestaan, wat
dan veelal betekent dat er verschillende soorten onderzoek naast elkaar wordt
gedaan.

Tijdens de meer recente ontwikkelingen binnen het studiegebied hebben
zich een aantal wetenschapstheoretische kwesties gesteld. Nu is dat de regel
voor de sociale wetenschappen, die zich in heel hun geschiedenis hebben
moeten verhouden tot de'zuivere' natuurwetenschappen. Wetenschap draait
immers om waarheidsaanspraken over objecten. Hoe mensen echter te objectiveren zijn is een vraag die elke sociale wetenschap (onbevredigend) heeft
moeten beantwoorden. Dit wordt specifiek moeilijk wanneer men menselijke
vrijheidsgebieden, wanneer men het onbepaalde wil onderzoeken. De kwestie
van het bepalen van een wetenschappelijk onderzoeksobject is - nu zelfs de
moeder van alle wetenschappen, de fysica, werkt met onzekere of tijdelijke
objecten - in de wetenschapsfilosofie in beweging. De mainstream positivistische wetenschapsbeoefening wordt in vraag gesteld. Daarom hebben we in
een eerste hoofdstuk de wetenschapsbeoefening zelf ter discussie gesteld en ze
geconfronteerd met recente bevindingen uit de wetenschapsantropologie en sociologie.
In de drie hierop volgende hoofdstukken wordt het veld van de vrijetijdstudies zelf onderzocht. Verschillende trajecten volgend, zullen we pogen een
overzicht te geven van de ontwikkeling en de thema's van het onderzoeksgebied, zoals dat in Europa vorm kreeg. Hoofdstuk drie bevat een historische
reconstructie van het onderzoek naar de vrijetijd in Belgie. Het is een eerste
poging tot zo'n geschiedschrijving, die bijzonder bemoeilijkt wordt door de
afwezigheid van geinstitutionaliseerde en erkende grenzen van een onderzoeksgebied. We zullen door deze 'gevalsstudie' kunnen zien hoe de onderzoekspraktijk beinvloed wordt door (1) de maatschappelijke vormgeving van
de vrije tijd; (2) de ontwikkelde interventiestrategieen in dat veld en (3) de
intern wetenschappelijke dynamiek. Zolang deze laatste niet bepalend is voor
de wetenschappelijke agenda, blijft de studie afhankelijk van de externe formulering van haar problemen en kan men bezwaarlijk spreken van het ontstaan van een zelfstandige wetenschap.
In hoofdstuk vier gaan we verder in op deze wisselwerking tussen wetenschappelijk weten en context. Wetenschap tendeert naar universele kennis,
ook al steunt het onderzoek op particuliere gegevens. Een wetenschappelijke
onderzoeksgemeenschap zoekt in haar vertoog naar deze veralgemening. De
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sociale wetenschappen, ontstaan in de negentiende eeuw, zijn ingebed in een
'wereldbeeld' waarin de eenheid van samenleven de natie is en de veralgeme-

ning het internationale betreft. De aan gang zijnde mundialisering en het
Europese eenmakingsproces in het bijzonder wijzigt deze eenheden van vergelijking. Er zijn pogingen een Europees vrijetijdsonderzoek op te zetten.
Vanuit welk perspectief kan en moet dat vorm krijgen?
De ontwikkeling van de vrijetijdstudies in Europa is sterk beinvloed weze het positief of weze het kritisch - door het moderniseringsperspectief.
Dat wordt vooral gedlustreerd doorhet particuliere geval van de Noord-Amerikaanse samenleving, van waaruit de'moderne sociologie' het wetenschapsbedrijf ging beinvloeden (Beckers, 199lb). De uitbouw van het academisch
vrijetijdonderzoek in Europa na de Tweede Wereldoorlog is ingebed in de
organisatie van de Europese verzorgingsstaat. Vrijetijdsbeleid en vrijetijdsactiviteit krijgen vorm in een nationale context, terwijl de wetenschap zich
internationaal organiseert. Er ontstaan verschillende tradities, met internationale connecties via culturele of politieke assen. Zo bestaat er een band tussen het onderzoek in Frankrijk, in Belgie en in Canada of is er een Angelsaksische traditie in Groot-Brittannie, Australie, Nieuw-Zeeland, de Verenigde
Staten en Canada. De vormgeving van een Europees vrijetijdonderzoek wordt
beinvloed door deze tradities, alsmede door de dynamiek van de Europese
eenmaking zelf. Dat is sterk voelbaar voor een deelnemer aan dat nieuwe
Europese onderzoek die zelf enigszins marginaal staat en geen deel uitmaakt
van trendsettende onderzoekstradities. Over deze wisselwerking, over de
localisering van 'universeel' vrijetijdonderzoek in Europa handelt hoofdstuk
vier. We zullen pogen aan te tonen dat de vormgeving van het onderzoek verbonden is met de Noordwest-Europese context en dat die de dynamiek van
het onderzoek heeft bepaald.
Zo komen we in hoofdstuk vij f tot de vraag naar de afbakening van een studiegebied. In een wetenschap in wording met een zwakke institutionele organisatie spelen individuele onderzoekers, kleine groepen en bepaalde netwerken
een belangrijke rol. We doen een poging om via de bespreking van het werk
van de belangrijkste Europese vrijetijdwetenschappers, de thematische ontwikkeling binnen het veld te duiden. Zowel de vestiging van een'object' als de
organisatie van een aanvaard wetenschappelijk weten over dat object gebeurt
onder de leiding van pioniers. Die vestigen een 'paradigmal dat aanleiding
geeft tot vervolgonderzoek. Het is dat paradigma dat in zijn theoretische fundamenten geviseerd wordt door alternatieve benaderingen. Dat proces kan in
de vrijetijdstudies vrij nauwkeurig getraceerd worden in bepaalde congressen
en via bepaalde publicaties. Opmerkelijk is dat de 'conventional wisdom' niet
wordt vervangen door een nieuw weten vanuit de kritiekbeweging, maar dat
een 'derde hond gaat lopen met het been'. Het'moderne' vrijetijdsonderzoek
wordt geen'kritisch', maar een'postmodern' vrijetijdonderzoek.
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In die wetenschapsdynamica worden bepaalde onderzoeksvragen al dan niet
centraal geplaatst. De vormgeving van onderzoeksvragen is bij uitstek het
knooppunt tussen de maatschappelijke dynamiek en de verschuiving van het
wetenschappelijk perspectief. Twee voor de vrijetijd centrale begrippen,
'arbeid' en 'subject', die mijns inziens onderbelicht blijven, heb ik opnieuw
opgenomen in de twee volgende hoofdstukken.
De relatie arbeid-vrijetijd is tan van de centrale thema's in de eerste ontwikkelingen van het vakgebied. Dat is zo in de Verenigde Staten en in Europa.
Met de opkomst van de'postmoderne consumptiecultuur' is die belangstelling afgezwakt en veelal beperkt tot onderzoek naar de relatie tussen
(arbeids)tijdregimes en de vrijetijdsbesteding. In die verschuiving van aandacht zijn de inhoud van de arbeid en de arbeidsverhoudingen een tijd'vergeten'. De vrijetijdsproblematiek van werklozen lijkt na een aanvankelijke
onderzoeksinteresse in het begin van de jaren tachtig, later te zijn doorverwezen naar het sociaal welzijns- of het criminologisch onderzoek. De sfeer van
de arbeid wint vandaag opnieuw aan belang via de interesse voor de thema's
'stress','onthaasting' of 'downshiftingl die de consumptiecultuur van de'nieuwe middenklasse' beinvloeden.
Er zijn verschillende redenen om de relatie arbeid-vrijetijd opnieuw een
meer prominente plaats op de onderzoeksagenda te geven. Ten eerste blijft het

probleem van de werkgelegenheid een belangrijk maatschappelijk vraagstuk,
dat discussie vraagt over toekomstscenario's, over tijdspolitiek (flexibele tijdsorde, arbeidstijdverkorting) en over inkomensverdeling en dus over de waarde van vrijetijd. Ten tweede leidt de onderbelichting van de kwaliteit van de
arbeid tot het instandhouden van een dualistische visie, waarbij arbeid als een
ding wordt afgezonderd van de niet-arbeidstijd, die ruimte biedt voor vrije-tifd. Ten slotte lijkt ons (de dwang in) de arbeidsverhouding nog steeds het
referentiepunt in het afwegen van de relatieve vrijheid in de vrijetijd. Daarom
nemen we in hoofdstuk zes dat thema op. Een belangrijk deel van het onderzoek wijden we aan een tekstanalyse van Marx. In de moderne sociale wetenschap heeft Marx de nadruk gelegd op de arbeidsverhoudingen en heeft hij
het dubbelkarakter van de loonarbeid geanalyseerd. Dat aspect is in het vrijetijdsonderzoek verwaarloosd. Daarenboven wordt in de vrijetijdsliteratuur
wel verwezen naar Marx' theorie over de vrijetijd, zonder dat de argumentatie
in extenso wordt weergegeven. Vanuit beide bekommernissen hebben we
gepoogd zo'n studie op te zetten. Ze zal ons leiden tot een kritische evaluatie
van de neomarxistische stroming in het vrijetijdonderzoek.
In hoofdstuk zeven staat het menselijk subject centraal. Wil men een beter
zicht krijgen op de vrijheidsgraad van de vrijetijd, en dat willen we, dan is een
theorie van het subject noodzakelijk. De vrijetijdstudies gaan ervan uit dat de
vrijetijdsactiviteiten berusten op de keuzevrijheid van de mensen. De achterliggende theorie over vrijheid stelt (externe) dwang tegenover (persoonlijke)
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vrijheid. 'Freedom and constmint' is het thema van meer dan 66n bijeenkomst
binnen het veld. Om het handelen vanuit de actor te verklaren zoekt men naar
de'motieven: Dergelijke aanpak steunt op een vrij onproblematische benadering van de persoon, het in-dividu, de ondeelbare eenheid. Het handelende Ik
staat voor identiteit en die treedt in interactie. Daarmee wordt de verdeeldheid van het subject over het hoofd gezien. Niet dat het bestaan van het onbewuste altijd wordt ontkend, maar het krijgt geen plaats in de sociologische
vrijetijdstheorie. Ons onderzoek gaat in de richting van de psychoanalyse,
door Freud gebouwd op de ontdekking van het onbewuste, waar vele drijfveren van het handelen huizen. Ik wijd daarbij mijn voornaamste aandacht aan
het theorie van Lacan. Enerzijds omdat hij tegenover de ego-psychologische
uitwerking van Freud de verdeeldheid van het subject als een effect van de taal
stelt. Anderzijds omdat hij een aantal recente ontwikkelingen in de cultuurstudies heeft geinspireerd en aldus in dikwijls verkorte versie ook de vrijetijdstudies beinvioedt. Om de relevantie van Lacan voor een verdere uitwerking
van een theorie over de vrijetijd na te gaan, leek het ons noodzakelijk een
poging te doen om Lacans theorie van het menselijk subject in extenso weer te
geven vanuit de psychoanalytische literatuur zelf.
In het slothoofdstuk doe ik een poging de verschillende lijnen samen te
nemen, de verkenningen naar enkele condusies te leiden. Ik doe eerst een
poging een synthetisch beeld op te hangen van de belangrijkste inhoudelijke
verschuivingen die in de naoorlogse ontwikkelingen zijn voorgekomen. Ik stel
daarbij een zeker verlies van focus, van onderzoeksobject en van afgebakend
onderzoeksperspectief vast. Ik pleit voor het behoud van vrijetijd als expliciet
onderzoeksobject, voor het verderzetten van een, zij het onmogelijke, wetenschap, ja zelfs voor de uitbouw van een eigen (transdisciplinaire) discipline. Ik
geef daarbij enkele suggesties van mogelijke wegen voor de toekomst.

Slechts een proeve
Deze verkenningen werden met veel schroom uitgevoerd. Een multidisciplinair onderzoeksgebied wordt veelal vanuit Un discipline benaderd. Dat geeft

tenminste enig houvast. In mijn definitie zijn wetenschappelijke disciplines
immers vooral vertooggemeenschappen die aangeven wat men niet moet
hebben gelezen om toch waarheidsaanspraken te mogen maken. In dit werk
wordt het voordeel van het filosofisch perspectief gebruikt, het van buiten en
vanuit verschillende standpunten kunnen toekijken. Maar een dergelijk
omvangrijk terrein in verscheidene trajecten bewandelen draagt het risico van
dilettantisme in zich.
Mijn werk blijft dus slechts een bijdrage, het is geen tractaat. Het poogt
enkele denkrichtingen plausibel te maken. Ze kunnen alleen verder ontwik-
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keld worden indien er respons komt, indien er een dialoog kan ontstaan.
Zoals ook dit boek het resultaat is van dialogen, vooral van gesprekken die
blijven hangen. Veel invloed ging uit van mijn leermeester Ernest Mandel, van
mijn vriend Paul Verbraeken en vele andere compagnons. In hen vindt mijn
onverzettelijkheid tegen dwang een intellectuele ondersteuning. Mijn scepticisme tegenover de positivistische wetenschapsbeoefening is gevoed door Jenneke Christiaens, Jan Dankaert, Linda Dasseville, Serge Gutwirth, Evelyne
Namenwirth, Eric Rosseel, Dag Thielens, Anne Vranckx en de andere leden
van de discussieclub rond wetenschapsontwikkeling aan de Brusselse universiteit. In de postgraduaatsseminaries van de vakgroep psychoanalyse van de
Gentse universiteit leerde ik het belang van de onmogelijkheid van sommige
verhoudingen, het belang van het falen, dat het leven in stand houdt. Die
kwesties werden uitgediept in de leesgroep met Katrien Libbrecht en Dany
Nobus als vaste partners. Met zulke denkbeelden heb ik me met het thema
vrijetijd beziggehouden aan de Vrije Universiteit te Brussel en vooral in de
vakgroep Vrijetijdwetenschappen van de Katholieke Universiteit Brabant te
Tilburg. Weerwerk werd geboden door een internationaal netwerk uitmuntende collega's: Franco Biancini, Peter Bramham, Koen Breedveld, Ian Henry,
Mike Featherstone, Hans Mommaas, Justin O'Connor, Stephan Raaijmakers,
Greg Richards, Peter Scholliers, Juliet Schor, Myriam Stoffen, Patricia van den
Eeckhout, Hugo van der Poel, Jan van der Straaten, Jan Verwijnen, Derek
Wynne. Ik heb meer plezier beleefd aan de gesprekken zelf dan aan het
opschrijven van het resultaat ervan. Bij het ene geniet je van het leren, bij het
andere lijd je aan het besef van onwetendheid.
Zonder de zielszorgen van Kristel Beyens en Theo Beckers zou dit boek
simpelweg niet zijn geschreven. Was het eerder klaar geweest dan had mijn
vader het nog kunnen lezen.
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Wat is nog wetenschap?

"Kortom, toen ze eenmaalgegeten hadden van de appel der
kennis, werd de neutraliteit van de geleerden het vijgeblad
voor hun schaamte."
Immanuel Wallerstein (1996b: 277)
YAan tle voorkant stond een begrijpelijke leugen en daarachter de onbegrijpelijke waarheid"

Milan Kundera (1983: 81)

Op 5 juli 1686 geeft Samuel Pepys, de voorzitter van de Royal Society, zijn
'imprimatur' aan de Philosophiae Naturalis Principia Mathematica van de
Lucasian professor in de wiskunde van Trinity College in Cambridge. Isaac
Newtons boek verschijnt in 1687 en betekent een doorbraak voor de moderne
wetenschap. Voor het eerst wordt een sluitende algemene theorie van de
zwaartekracht uiteengezet. Galilei, Kepler, Decartes, Borelli, Hooke, Huygens,
Halley en Wren, ze hebben allemaal tot de uitwerking ervan bijgedragen, maar
de afrekening komt er pas met Newtons boek (Bernal, 1976).
De 45-jarige Newton heeft zich tot dan toe niet echt gemengd in de discussies over de zwaartekracht. Hij is geboren als boerenzoon op kerstdag 1642 het jaar dat Galileo Galilei sterft - in het dorpje Woolstorpe in Lincolnshire.
Zijn vader heeft hij nooit gekend. Zijn moeder hertrouwt drie jaar na zijn
geboorte en laat haar zoon achter bij haar ouders. Als hij zeventien wordt
haalt zijn moeder, inmiddels opnieuw weduwe, haar zoon van de kostschool
om op de boerderij mee te werken. Dat zorgt voor een trauma en Isaac legt het
nooit bij met zijn moeder.
Hij wordt een zenuwzieke homoseksueel, die obsessioneel opgaat in zijn
wetenschappelijke bedrijvigheid (Manuel, 1979). Dankzij de tussenkomst van
zijn oom kan hij in 1661 in Trinity gaan studeren, waar hij in 1667 - na de
tweejarige sluiting van Cambridge wegens de pest - fellow wordt. Hij heeft
dan al de differentiaalrekening en de integraalrekening uitgewerkt. Het staat
nu vast dat hij ze als eerste heeft ontdekt, maar onafhankelijk van hem, ont-
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werpt ook de Duitser Gottfried von Leibniz die wiskunde en... publiceert ze
(Russell, 1984: 481 e.v.). Over wie de primeur heeft polemiseert Newton de
laatste twintig jaar van zijn leven. De polemiek wordt uiteindelijk door hemzelf en in zijn voordeel beslecht (zie noot 2).
Een dertigjarige controverse tekent ook zijn band met Robert Hooke. Dat
de zwaartekracht afneemt met de afstand, heeft die al vastgesteld. De precieze
mathematische functie moet echter nog worden uitgewerkt. Hooke heeft
daarover Newton al gecontacteerd, maar die antwoordt niet. In 1673 vindt
Huygens de wet van de centrifugale kracht in zijn onderzoek naar slingerbewegingen. Nu kan men proberen de verhouding tussen de centrifugale en de

centripetale kracht (de zwaartektracht) in de baan van hemellichamen te
onderzoeken. In 1679 hebben Hooke, Halley en Wren deze afleiding berekend. Maar daarmee is de elliptische baan van de planeten nog niet verklaard.
Pas wanneer Sir Edmund Halley in 1684 een prijs uitlooft voor de oplossing,
mengt Newton zich in de controverse en schrijft hij zijn oplossing voor de planeetbewegingen neer in de Principia. Hij introduceert niet alleen een algemene theorie van de zwaartekracht, maar legt die ook vast in kwantitatieve
mathematische formules. Daarmee weerlegt hij niet alleen het paradigma van
Descartes - dat hij zelf tot 1679 volgt - maar levert ook prognoses over de
posities van de hemellichamen. Die worden ondermeer bevestigd door de
waarneming die Halley voorspelt van'zijn' komeet (Bernal, 1976: 352 e.v.).
De Newtoniaanse doorbraak bestaat uit het vinden van een empirisch te
verifieren mathematische formule voor de natuurkundige principes en omgekeerd uit het vinden van een methode om de waarnemingen om te zetten in
formules (de integraal- en differentiaalrekening). Wetenschap handelt over het
vinden van een werkzame band tussen wetten en waarnemingen. Volgens
Newton worden die het best bemiddeld door het mechanische model. Hij
beslist daarmee de overgang van een statisch naar een dynamisch wereldbeeld.
Newton beweert later dat hij al in 1665 de essentie van de algemene gravitatiewet heeft gevonden op grond van Galilei. Hij zou ook tien jaar v66r Huygens de wet van de middelpuntvliedende kracht hebben beschreven (Bernal,
1976: 357 e.v.). Hij heeft zich voordien met vele andere vraagstukken beziggehouden, gaande van de optica, andere natuurkundige vraagstukken, de scheikunde, de chronologie van de bijbel en niet het minst met een eigensoortige
theologie van platonische inspiratiel. Duiding van de motivatie voor deze
aandachtspunten moet ongetwijfeld ook op grond van zijn persoonlijke
levensgeschiedenis gebeuren.

1

Over de platonici van Cambridge, zie o.a. Burrows Acton ( 1973). Deze groep 0.1.v. de filosofen Henry Moore en Ralph Cudworth, volgden het cartesiaans rationalisme maar weigerden
het mechanistische wereldbeeld. Ze verzetten zich dus tegen de strikte scheiding tussen geest
en materie. Ze verzetten zich nog sterker tegen het hobbesiaanse materialisme.

24

Wat is nogwetenschap?

Het duurt twintig jaar voor hij zijn bevindingen publiceert en deelneemt aan
de wetenschappelijke controverses. In 1672 wordt hij lid van de Royal Society.
In 1703 wordt hij tot voorzitter verkozen en hij zal die functie tot zijn dood op
85-jarige leeftijd, in 1727 uitoefenen. Edn van zijn eerste bestuursdaden bij
zijn aanstelling tot voorzitter is het vernietigen van een portret van Hooke
(Draulans, 1996). Dat is niet de enige afrekening vanuit zijn nieuwe machtspositie2. Hij publiceert zijn Optica pas in 1704, een jaar na de dood van Hooke

(Manuel, 1979). Alle wetenschappelijke doorbraken maakt hij in zijn periode
in Cambridge. De laatste dertig jaar woont hij in Londen en houdt zich benevens zijn academische en maatschappelijke bestuurstaken - hij is even parlementair en danMasteroftheMint- vooral bezig met alchemie, spiritualisme
en occultisme. Maar dat is niet het beeld dat over 66n van de grondleggers van
de moderne wetenschap wordt doorgegeven.

Wetenschap en context
Wanneer begint de moderne wetenschap? Wanneer Newton zijn Principia
publiceert? Of wanneer hij na zijn studies in Woolstorpe en in Cambridge zijn
inzichten uitwerkt? Of nog, wanneer hij als voorzitter van de Royal Society
ook de maatschappelijke middelen krijgt om zijn gelijk te bevestigeni Wat zou
er gebeurd zijn mocht hij niet zijn ingegaan op de uitnodiging van Halley of
mocht hij dat voorzitterschap niet hebben bekomen? Of is de publicatie van
het boek en dat voorzitterschap precies de bekroning van het gelijk? En is er
alleen zo'n bekroning - een externe en institutionele erkenning - denkbaar?
Het tekent het einde van de twintigste eeuw dat het verhaal van de doorbraak van de moderne wetenschap ook kan/moet verteld worden met toevoeging van biografische en contextuele gegevens. Het is immers opnieuw een
vraag in hoeverre deze individuele en/of omgevingskenmerken niet alleen het
maken van het wetenschappelijke product zelf (de 'ontdekking; de'formule'
of de 'publicatie') bepalen, maar ook de inhoud, de natuur van dat product

1

Controverses vooral over de prioriteit van ontdekkingen - zijn legio in het leven van de
Royal Society. Een internationaal en lang aanslepend dispuut, 22 jaar, is dat tussen Newton
en Leibniz over de prioriteit bij het uitwerken van de calculus, waarover ze een lange correspondentie voerden. Die controverse wordt beslecht door een internationale commissie
ingesteld door de Society. Binnen de vijftig dagen wordt in het voordeel van Newton geoordeeld. Het rapport draagt de titel: Correspondence ofJohn Collins and Others about the Development OfAnatysis, in het Latijn afgekort tot Commercium Epistolicum. In 1715 verschijnt
een ingekorte versie bekend onder de naam van The Account. De anonieme auteur ervan is
niemand minder dan Newton zelf. Die heeft trouwens, als voorzitter van de Society, ook zelf
de onderzoekscommissie samengesteld en haar beraadslagingen en rapportering gesuperviseerd! Op die manier is toen over de'waarheid' beslist (Gross, 1990: 169 e.v.).
-
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beinvloeden. En dat is nu precies wat het wetenschappelijk metaverhaal poogt
te minimiseren. Lyotard (1979) noemt het een typevoorbeeld van een'groot
verhaal'. Daardoor wordt het specifiek statuut van dit weten gelegitimeerd en
tot onderwerp van een machtsstrijd. Wetenschap onderscheidt zich precies
van het narratieve weten door de multipliciteit van de taalspelen te miskennen. Het steunt op de mogelijkheid en superioriteit van puur denotatieve
(beschrijvende) taaldaden, afgezonderd van performantie (gebonden aan de

spreker zelf) en prescriptie.
Zo wordt een volledige scheiding tussen object en subject denkbaar. Een
wereld van dingen, afgezonderd van de menselijke wereld, wordt kenbaar. Ze
wordt wetenschappelijk kenbaar, ze levert haar waarheid, wanneer strikte
procedures worden gevolgd die elke subjectiviteit bannen en toegang verschaffen tot de'feiten'. Zo worden niet alleen de subject-object verhoudingen

geobjectiveerd, maar ook de subject-subject verhoudingen genegeerd.
De verschijningsvorm van de natuur, van de wereld der dingen, waarvan de
'feiten' geacteerd worden, wordt geacht te steunen op wetmatigheden. Die zijn
stelselmatig te ontcijferen en in dat proces ligt de vooruitgang van de wetenschappelijke kennis. De ontsluiering van een verborgen, maar aanwezige
waarheid, is de opdracht.
Dat mechanistische wereldbeeld krijgt in de laatste eeuwen alle kansen om
via technologie en techniek vorm te geven aan de samenleving en aan de

omgeving. Het ontegensprekelijke 'succes' van de wetenschappelijke toepassing, legitimeert het reductionisme van de wetenschappelijke kennis. De
macht van de wetenschap steunt aldus enerzijds op haar technische en maatschappelijke successen en anderzijds op een sterk legitimatieverhaal, dat
optreedt als interne ordehandhaver.
De wetenschapsfilosofie, die eerst de 'wetten' van het wetenschappelijk
weten en later de praktijk van het wetenschappelijk onderzoek probeert de
doorgronden, heeft zich met die legitimatie ingelaten. Ze geeft aanleiding tot
het scientisme, dat bewust een aantal mythes in stand houdt: (1) enkel wetenschappelijke (formaliseerbare) kennis is werkelijke kennis; (2) de waarheid is
identiek aan de wetenschappelijke kennis; (3) de wereld berust op mechanistische principes die de wetenschap kan ontdekken; (4) enkel een expert kent
op pertinente wijze en ten slotte (5) de wetenschap en haar techniek kunnen
de problemen van de mens oplossen (Gutwirth, 1993: 95).
Zo'n scientisme is niet langer houdbaar en maakt deel uit van het probleem
bij het onderwerp dat ons hier bezighoudt. Toch blijft het vooralsnog de basis
van de machtsstructuren in de wetenschappelijke instellingen en circuits. En in
perioden van schaarste winnen deze aan belang. Daarbij gaat het vooral om het
voortdurend een onderscheid maken tussen het 'wetenschappelijke' en het
'onwetenschappelijke', een onderscheid dat de verdeling van middelen en prioriteiten moet motiveren. En daarbij moet de ideologie van de wetenschapsbe-
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oefening in stand worden gehouden, die ondermeer inhoudt dat die legitimatie niet constituerend is voor de voortgebrachte kennis.

Wetenschappelijk weten
E6n van de belangrijke inzetten van zulk debat is natuurlijk of het onderwerp,
het thema, vatbaar is voor wetenschappelijke uitspraken en zo ja, of het dan
ook de moeite loont daarrond te werken. Naargelang de kracht en de maatschappelijke erkenning van de studierichting wordt dat debat over de wetenschappelijkheid vooral intern, dan wel vanuit de institutionele omgeving
gevoerd. Het is in dat verband opmerkelijk hoe een onderzoeksobject als
'vrijetijd' tezelfdertijd met argwaan en ironie wordt bejegend. Beide worden
gemobiliseerd wanneer dat soort onderzoek institutionele erkenning en middelen vraagt.
Verschillende 'strategieen' komen voor. Wordt inzake de studie van de
vrijetijd het predikaat'wetenschappelijk' geclaimd of houdt men het bij een
kunde? Het ene standpunt leidt tot de uitbouw van een (zelfreferentieel) kenniscorpus, het andere beperkt zich tot de toepassing van kennis uit'basisdisciplines' in een bepaald maatschappelijk veld. Maakt men de studie van de
vrijetijd tot deel van een erkende (en liefst sterke) discipline, of pleit men voor
een multidisciplinaire benadering? In het ene geval hebben de onderzoekers
het voordeel van een gemeenschappelijk referentiekader, in het andere moeten ze naast de specifieke discussie over onderzoeksresulaten in het veld ook
de moeite doen om referentiekaders interdisciplinair te vertalen. Hoe het ook
zij, in de meeste gevallen gaat het om een vrij defensieve positie. Doorbraken
in de epistemologie gebeuren immers zelden in'zwakke' wetenschappen. Of
preciezer geformuleerd, nieuwe waarheidsaanspraken worden in 'zwakke'
wetenschappen sneller als'onwetenschappelijk' van de hand gedaan. Mensen
hebben dan ook de neiging langer de dominante wetenschapsopvattingen aan
te kleven. Dat zal duidelijk worden wanneer we het historisch verloop van de
vrijetijdsstudies onder de loupe nemen. Een eigen paradigma is nauwelijks

uitgewerkt.
Het wetenschapsbedrijf is in crisis, de legitimatie van de praktijk is zoek.
Met deze studie over het onderwerp vrijetijd ga ik op zoek naar een bijzonder
weten. Ik betwijfel immers voorlopig - of er een bijzonder vrijetijds-kunnen bestaat. Ik weet niet wat er zo'vrijetijds' is aan vrijetijdsmanagement of marketing. Ik zie niet in hoe vrijetij(is-opvoeding in werkelijkheid verschilt
van andere opvoeding. Ik kan aan de toeristische industrie niet mUr vrijetijd
zien dan aan een andere industrie. Ik zeg wel: voorlopig. Het argument hier is
dat in de huidige stand van onderzoek het weten geen specifiek kunnen heeft
ontwikkeld, en omgekeerd het kunnen van de praktijk geen toegang geeft tot
-
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een specifiek, eigen weten. Dat kan naderhand wel zo blijken te zijn (of worden), wanneer men eerst een veld, een'ding', een object afbakent en een aangepast perspectief, dat aan de praktijk dan specifieke kenmerken zou opleggen.
Gaat het om een wetenschappelijk weten? De discussies die daarover worden gevoerd vertrekken meestal van een sterke (en weinig kritische) opvatting

over wetenschap. Vrijetijdwetenschappen worden dan vergeleken met andere,
'echte', 'zekere' wetenschappen; met basisdistiplines bijvoorbeeld - wat dat
dan ook moge wezen - of met'harde' wetenschappen. Van de vrijetijdwetenschapper wordt dan gevraagd dat hij of zij ongeveer hetzelfde doet als een
'echte' wetenschapper, of het weten onderwerpt aan de regels van de disci-

pline.
De uitdaging in deze tekst is precies de andere positie in te nemen en een
wetenschappelijke legitimatie voor vrijetijdsstudies aan de grenzen van het
wetenschapsbedrijf te zoeken. Het is daar - en niet in het centrum van de
gevestigde wetenschap - dat zo'n studiegebied ook een eigen epistemologische bijdrage zou kunnen leveren (de wet van de remmende voorsprong
indachtig). Zoals de studie van de dissipatieve structuren de fysica heeft aangetast, zou ook een vernieuwde studie van de vrijetijd de sociale wetenschap
kunnen beroeren.
Eerder dan ons te onderwerpen aan de eenzijdig opgelegde spelregels, stellen we voor vooraf de legitimiteit van een aldus geformuleerde wetenschappelijke eis te onderzoeken en dan te kijken naar de meest geschikte vormgeving
om er desgevallend aan tegemoet te komen.

Positieve wetenschapsbeoefening
Discussies over de wetenschappelijkheid van een studie geven zelden of nooit
aan wat een echte wetenschap dan wel is. Meestal gaat men uit van een zogenaamd'algemeen aanvaarde' definitie, van wat ik de'mythe van de positieve
wetenschap' zou noemen. Zoals hoger aangegeven is wetenschap die vorm
van weten die waarheid genereert, die waar van onwaar kan onderscheiden.
En wetenschap zou dat kunnen doen door de wetenschappelijke onderzoeksmethode. Die wetenschappelijke onderzoeksmethode heeft de eigenschap dat
ze het onderzoeksobject - door de onderzoeker onaangeroerd - kan kennen,
dat ze het object duidelijk kan scheiden van het subject.
Die eigenschappen worden toebedeeld aan de klassieke of moderne wetenschappen'. Een praktijk krijgt een metaverhaal. De twintigste-eeuwse expo-

'

De meeste auteurs gebruiken Un van beide of beide termen als synoniem om de mainstream
wetenschapsbeoefening aan te duiden.'Klassiek' venvijst dan niet naar een historische periode,'modern' wel. Voor een bespreking hiervan, zie Gutwirth (1993). Ook Latour (1991).
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nentiele ontwikkeling van de wetenschap krijgt een neopositivistische legitimatie. Dat neopositivisme steunt op de overtuiging van de mogelijke overeenstemming tussen een (tot waargenomen evenementen gereduceerde) wer-

kelijkheid, een logisch denkproces en een daaraan uitdrukking gevende
(gereduceerde) taal. Via Russell en Wittgenstein (I) wordt deze gedachtengang
tot manifest verheven in 1929 bij het verschijnen van de Wissenschajtliche
Weltau#assung: der Wiener Kreis. Hoewel dat project als filosofisch project is
uitgebloeid, blijft de gevulgariseerde vorm ervan de praktische ideologie voor
de wetenschapsbeoefenaar leveren.

Het positivistisch wetenschapsideaal steunt op vier uitgangspunten
(Koningsveld, 1976; Harr6,1976; Schuyt, 1986).
(1) De wetenschap richt zich op het verklaren van fenomenen. Essenties zijn
ontoegankelijk voor de wetenschap.
(2) Kennis wordt afgeleid uit zintuiglijke waarneming van elementen van de
werkelijkheid. Die worden beschreven met begrippen die logisch met
elkaar worden verbonden.
(3) De hypothetisch-deductieve methode van Hempel-Oppenheim (Hempel, 1973) kan de wetenschap methodisch eenmaken.
(4) Normen en feiten, uitspraken over waarden en uitspraken over feiten,
moeten (en kunnen) strikt gescheiden blijven. De positivist weigert
waarde-uitspraken het predikaat'wetenschappelijke kennis' te geven. De
doel-middelenrationaliteit behoort wel tot de wetenschap, doelen stellen
dan weer niet.
Schuyt (1986: 20) stelt: "Toepassing van deze beginselen leidt, zo wordt verondersteld, tot eenduidige, voor ieder op dezelfile wijze toegankelijke kennis van de
werkelijkheid. Het doet niet ter zake wie de waarnemingen verricht. De door de
wetenschappelijke waarneming verkregen kennis heeft een algemene objectieve
geldigheid. Degetoetste uitspraken krijgen hetpredikaat' ware uitspraken.'.
Deze positivistische wetenschapsopvatting is moeilijk houdbaar. Zowel
een aantal ontwikkelingen van de'basiswetenschappen' zelf, in de eerste plaats

de fysica, maar ook de biologie, als de sociologie/anthropologie van het
wetenschapsbedrij f laten zien hoe de wetenschap een sociale activiteit is. De
lang in stand gehouden 'twee culturen' tussen natuurwetenschappen en
menswetenschappen (waarbij de eerste de voorbeeldfunctie krijgen) vloeien
in elkaar. Twee reeksen inzichten zorgen voor deze 'interne' crisis van het
wetenschapsideaal: (a) epistemologie en methodologie worden sociaal ingebed en (b) er komen 'natuurwetenschappelijke' grenzen aan de (door het
positivisme vereiste) menselijke waarneming.
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Wetenschap als sociale praktijk
Het doorbreken van de epistemologische grondslagen van het neopositivisme
ligt in de popperiaanse'verfijning' ervan besloten. Popper zet zich af tegen het
naTeve empirisme van de positivistische wetenschap. Waarnemingen leiden
nooit tot zekerheid. Ze verhouden zich tot hypotheses, tot geformuleerde
vooronderstellingen, die zolang stand kunnen houden tot ze empirisch worden weerlegd. Zoals Glorieux (1990) terecht onderstreept betekent de overgang van het positivistische'bewijs' naar de Popperiaanse theorie van de'falsifieerbaarheid' meteen ook de introductie van de sociale orde in de waarheid.
Popper argumenteert dat een wetenschappelijke uitspraak niet rechtstreeks
bewezen kan worden als waar. Ze wordt aangenomen waar te zijn wanneer ze
niet door waarnemingen tegengesproken, gefalsifieerd, wordt. Dat'alle raven
zwart zijn' kan niet worden bewezen, maar wordt aangenomen zolang men
geen witte raaf heeft gezien. Wanneer mag de wetenschapper zijn waarnemingen, zijn zoektocht naar de'witte raaf' stopzetten en ervan uitgaan dat de werkelijkheid de 'wet' of de 'regel-maat' volgt? Vanaf het ogenblik dat de (zijn?)
wetenschappelijke communauteit overtuigd is dat alle feiten in dezelfde richting wijzen, wanneer de hypothese tot de'onproblematische achtergrondkennis' van het wetenschappelijke veld gaat behoren (Popper, 1968). Deze bijsturing behoudt het realistisch uitgangspunt van een kenbare werkelijkheid. Ze
onderstreept het (nu negatieve) belang van de empirie. Maar ze verwerpt een
simpel inductivisme. Of waarnemingen tot een wetmatigheid kunnen worden
herleid hangt af van een sociale procedure. Het belang van theorievorming en
van de sociale inbedding van het onderzoek komen in het licht te staan.
Het is het onderzoek van dat sociale proces dat Tomas Kuhn (1970) tot zijn
Structure Of scientific revolutions bracht. Wetenschapsdynamica wordt een
sociale dynamica waarbij nieuwe communauteiten aan invloed (macht) winnen op basis van nieuwe'paradigma's'. Popper ziet de'onproblematische achtergrondkennis' nog beslecht door een (waarheids-)band met de externe werkelijkheid. Kuhns 'analyse' laat de maatschappelijke en institutionele context
doorwegen en opent de weg naar de relativistische wetenschapssociologie en
de constructivistische epistemologie4. Dat betekent ook dat bij normale
wetenschapsbeoefening het heersende paradigma de maatstaf is en dat de
onderzoekers in feite geacht worden het te bevestigen. Paradigma's vormen
niet alleen de referentie bij de socialisatie, ze bepalen ook de eenheden van
waarneming. Redeneringen en begrippen die buiten het paradigma vallen,
worden zoveel mogelijk geweerd. Anomalieen in de feiten of in de theorie
worden het liefst opgevangen door ad hoc-hypotheses. Normale wetenschap

dringt aan op convergentie en op consensus. Volgens Kuhn is falsifiering in de
'

Zie naast het overzicht van Glorieux ook De Laet (1990).
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praktijk onvoldoende om een hypothese te verwerpen. Er wordt namelijk in
de eerste plaats gezocht naar middelen om de afwijkende waarneming te herformuleren of om ze te verdonkeremanen. Er wordt dan gezocht naar marginale aanpassingen van de hypothese.

Wetenschappelijke revoluties komen slechts voor in fases van diepe crisis
en wanneer er een nieuwe theoretische constructie voorradig is. In een sterk
evolutionaire visie wijst Kuhn (1979) op de noodzakelijke spanning tussen de
wetenschapsbeoefening, gevangen in de discipline van het paradigma, en de
kritiek, het debat of het alternatief. De Kuhniaanse visie legt wel zeer sterk de
nadruk op de sociale en institutionele verhoudingen, waarbij het beeld van de
doorsnee wetenschapper er een is van slaafse uitvoerder. Daarbij wordt het
belang van waarnemingen en conflicten met de theorie, die daaruit voorkomen, mijns inziens enigszins onderschat.

De weerstand van de natuur
Niet alleen de'reeel bestaande wetenschapsbeoefening' verloopt niet volgens
het positivistische canon, ook de verhouding van de mens met het reele
beantwoordt niet aan de vooronderstellingenf De neopositivistische wetenschapsopvatting beperkt de'wetenschapppelijke' band met de externe realiteit
tot de 'zintuiglijke waarneming'. Het wordt erkend als een beperking, maar
toch als een voldoende basis voor ware kennis. Dat deze kennis niet onafhankelijk van de tekst (van de taal) kan worden gezien en dat geen kunstmatige
taal los kan komen van de levende taal, is een conclusie uit de bovenvermelde
ontwikkeling. Maar de natuurwetenschap zelf leidt tot conclusies over onze
gebrekkige informatiebruggen met de externe werkelijkheid. Meer nog dan de
'filosofische' of 'menswetenschappelijke' bevindingen zijn het deze conclusies
uit de'exacte natuurwetenschappen', die de neopositivistische ideologie en het
mainstream-wetenschapsbedrijfbevragen.
Twee andere voorwaarden blijken immers niet te worden vervuld: onze waarneming kan niet gebeuren zonder in te grijpen op het bestudeerde object en onze
waarneming levert geen representatie op van het reele. Ik beperk me hier tot een
korte verwijzing naar enkele problematieken uit de natuurwetenschap:
' Einsteins relativiteitstheorie of de onzekerheidsrelatie van
Heisenberg
(waarin wordt aangeduid dat 6n de plaats 6n de snelheid van een elektron
niet samen kunnen worden vastgesteld) hadden de waarneming al gerela-

'

We zullen bij de bespreking van de lacaniaanse invalshoek, in hoofdstuk 7, meer systematisch ingaan op de psychische gevolgen van de onmogelijkheid van een directe bewuste toegang tot het reele. We wijzen hier alleen op de gevolgen voor de mogelijkheidsvoorwaarden
van wetenschapsbeoefening.
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tiveerd. In de relativiteitstheorie wordt de positie van de waarnemer expliciet belangrijk, terwijl Heisenberg wijst op de beperktheden in informatie'

gehalte van de waarneming zelf.
Het onderzoek van Prigogine (1979; 1988; 1994) over dissipatieve structuren en de wetenschapsfilosofische veralgemeningen die hij samen met
Stengers heeft ontwikkeld, tonen aan dat de natuurwetenschappelijke wetten steunen op experimentele en uitzonderlijke evenwichtstoestanden.
Systemen in onevenwicht zijn gevoelig voor kleine veranderingen in variabelen, die in de experimentele toestand worden verwaarloosd. Anders
gezegd: om natuunvetten te 'ontdekken' moet de natuur al op dergelijke

wijze gedomineerd worden (tot cultuur worden omgezet) dat men zich de
vraag moet stellen in hoeverre deze wetten nog iets over de natuur zelf zeggen. E6n van de belangrijkste conclusies van die stelling is dat de reversibiliteit van de natuurwetten een product is van de wetenschap en dat in de

werkelijkheid steeds een tijdsvector aanwezig is.
' Maturana en Varela (1989) en Varela (1989) trekken epistemologische conclusies uit hun biologisch (neurologisch) onderzoek. De centrale stelling is
een argument tegen het representalisme, dat veronderstelt dat het beeld dat
we van de werkelijkheid vormen ook rechtstreeks die werkelijkheid voorstelt. Op basis van experimenten met kikkers tot en met wolfskinderen
wordt aangegeven dat er geen rechtstreekse correlatie is tussen de buitenwereld en het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel dient immers niet om de
realiteit van de buitenwereld te scannen, het dient om de samenhang van
het organisme in wisselende omstandigheden te bewaren. De werking van
het zenuwstelsel is dus eerder een uitdrukking van zijn interne samenhang.
«

We weten dat de werking van het zenuwstelsel als deel van het organisme
structuurbepaald is. Vandaar dat de structuur van de omgeving de veranderingen in het zenuwstelsel alleen maar in werking kan zetten, maar niet kan
bepalen." (Maturana & Varela, 1989: 104)6.

6

Enig scepticisme over het doortrekken van optische proeven met kikkers naar de mens is
gewettigd. Over mijn kritiek op het biologisch reductionisme, zie Corijn (1988). Toch heeft
de metafoor van de autopoesis van Maturana en Varela een uiterst interessant paradigma in
werking gesteld, ook in de sociale wetenschappen. Burggraeve ( 1992: 207) stelt: .IfMaturana proves right in his approach Ofsystems in general and living systems in particular, our outlook on human sciences has to change drastically." In een in 1987 georganiseerd interdisciplinair symposium (Heyligen et al, 1990) over "Self-steering and cognition in compkx systems"
wijzen verschillende auteurs op het belang van deze inzichten voor de sociale wetenschappen. Niet alleen moeten mensen worden bekeken als autopoetische complexe systemen wat een andere interpretatie geeft van hun interactie - maar ook de sociale wetenschappen
zelf kunnen niet langer als'kennissystemen' worden benaderd. Ze zijn interventiesystemen,
delen van de 'selfsteering', geworden. (Zie Rosseel (1990), Stokes (1990), Wachelder (1990)
en Kohn & Kuppers (1990)
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Maturana en Varela verzetten zich tegen de metafoor waarbij bij kennisverwerving informatie vanuit de buitenwereld binnen wordt opgenomen (afgebeeld). Kennisverwerving is een actief proces. Ze verzetten zich niet alleen
tegen representationalisme, maar ook tegen solipsisme (dat het bestaan van
een externe werkelijkheid ontkent). Hun inzichten vragen om een herziening
van het realisme.
Deze ontwikkelingen in de natuurwetenschappen ondermijnen het heersende model van nomothetische epistemologie, zoals dat met de Newtoniaanse begrippen werd ingevoerd. Daarenboven leggen ze de nadruk op nietlineariteit versus lineariteit, complexiteit versus vereenvoudiging, de
onverbrekelijke invloed van de observatie op de meting, en zelfs op het belang
van kwalitatief onderzoek versus de kwantitatieve aanpak. En bovenal wordt
de temporaliteit ingevoerd. Complexe systemen zijn zelforganiserend en dus
actief. De Newtoniaanse wetenschap beschrijft systemen dicht bij het evenwicht en verdringt kennis over toestanden ver van het evenwicht. Precies daar
gebeuren onomkeerbare, gerichte en dus creatieve processen. Hierover kan
nooit zekerheid, alleen probabiliteit worden verkregen:
Bovenstaande referenties volstaan om erop te wijzen dat deze vaststellingen nogmaals de positivistische rationaliteit empirisch betwisten. Het is niet
zo dat onze waarneming 66n-66nduidig kan worden gehouden. Het is niet zo
dat de'gevoelens' uit de verstandelijke activiteit kunnen worden geweerd. Het
is niet zo dat de talige rationele waarneming steeds superieur is aan andere
relaties met de buitenwereld.

Onderstromen blijven marginaal
Men kan zich dus afvragen hoe het komt dat het positivisme, in welke geammendeerde vorm dan ook, tot vandaag de common sense uitmaakt van het
wetenschapsbedrij f. Er zijn nochtans voortdurend alternatieve benaderingen,
onderstromens, aanwezig geweest.
Die varieren van de kritiek op de'wetenschap als ideologie' tot een kritiek
op de'ideologie van de wetenschap: De conclusies gaan van een pleidooi voor
een 'andere wetenschap' tot de vaststelling van de 'onmogelijkheid van de
Voortbouwend op deze inzichten van Prigogine en Stengers, lijkt het in de sociale wetenschappen van belang ook daar een plaats te geven aan 'vlindereffecten'. Kleine turbulenties
in de marge van het systeem kunnen grote gevolgen hebben.
s Dat is niet alleen het geval in de discussie over de succesvolle periode van de twintigsteeeuwse techno-wetenschap. Commers (1991) geeft aan hoe de doorbraak van de Verlichting
en de successen van het wetenschappelijk vertoog een onderstroom van'bevrijdende verlichting' heeft onderdrukt. De wetenschap werd opnieuw een autoriteitsdenken. Commers
'

bepleit een hernieuwde aansluiting bij die'vrijgeesten'.
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wetenschap'. Verwezen kan worden naar enerzijds de kritische theorie (de
Frankfurter Schule) en anderzijds naar de handelings- en interactietheorieen
als voortzetting van het pragmatisme van Pearce, Dewey en Mead. Vanuit beide richtingen bekritiseerde men de'waardevrijheid'.

De Deutsche Gesellschaft fur Soziologie neemt in 1962' voor haar congres te

Tubingen de 'Logica der sociale wetenschappen' als thema en nodigt Karl
Popper en Theodor Adorno als 'key-note-speakers' uit (von Brentano, 1970;
Koningsveld, 1976). Het debat zelf verloopt uiterst hoffelijk. Beide sprekers
zijn het eens over het belang van theorie in de sociale wetenschappen en leggen dus de nadruk op kritiek en op de beperkte draagwijdte van de ervaring.
Sociale wetenschap kan de natuurwetenschap niet imiteren, zeggen zowel
Popper als Adorno.
De Positivismusstreit brandt pas los wanneer Jurgen Habermas na het congres de controverse uitwerkt.'Theorie' is bij Popper slechts'logica' en kan dus
gedeeld worden door elke wetenschap, terwijl de kritische theorie een visie op
de maatschappij verdedigt. Analytische theorieen zijn formeel en procedureel, terwijl de kritiek historisch en contextueel is. Analytische theorieen
beperken zich tot zintuigelijke controle, de kritische theorie verwijst ook naar
zingeving. Die verschillen leiden naar een tegengestelde opstelling tegenover
waardevrijheid en tegenover het belang van maatschappelijke praxis. Vooral
op dit laatste punt gaat Hans Albert ( 1976) in de tegenaanval. Hij verwerpt de
totalistische waarheidsaanspraak van het dialectische kamp. Het practische
handelen blijft dus deels irrationeel.
De discussie, die meer dan tien jaar duurt en uitzwermt, mobiliseert het
neopositivisme (Popper-Albert) tegen de kritische theorie (Adorno-Habermas-Marcuse), bijgestaan door de hermeneutiek en de anarchistische kennistheorie (Feyerabend, 1977). De inzet van de discussie is vooral de plaats en het
gebruik van de wetenschap in de maatschappelijke strijd. De waardevrijheid
en de partiele kennis van het positivisme gaan gepaard met een liberale maatschappelijke opstelling, terwijl de kritische methode de emancipatorische
strijd van onderdrukten dient te ondersteunen. Opmerkelijk is daarbij dat de
waarheidsaanspraak van de wetenschap wordt afgewogen tegenover de externe ideologische context waarin ze functioneert: wetenschap als ideologie en
instrument. De productie van een wetenschappelijke waarheid zelf wordt niet
betwist.
In zijn dissertatie wijst Korthals (1986) er terecht op dat de polemiek van
de jaren zestig misverstanden deed ontstaan over de epistemologie van de

Frankfurters. Horkheimer verdedigt in de jaren dertig een positivistisch
realisme en polemiseert bijvoorbeeld met Lukdcz over diens totaliteitsbegrip.
Pas later - onder invloed van Marcuse, zegt Korthals (1986: 129) - zet hij
'

Volgens Koningsveld (1976: 113) vond dit congres plaats in 1961.
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zich af tegen het logisch-positivisme. In de Dialektiek van de Verlichting verzetten Horkheimer en Adorno (1987: 41) zich tegen het ideologisch effect
van het positivisme, waarin alleen het bestaande waar kan zijn: "Wat als
triomf van subjectieve rationaliteit verschijnt, de onderwerping van al het zijnde aan het logisch formalisme, wordt bemald met de prijs van de gehoorzame
onderschikking van de rede aan het onmiddellijk voorhandene." Nochtans
moet de kennis ook de menselijke betekenis van de feiten omvatten. Ze mag
niet op tautologische wijze een herhaling zijn van het feitelijke. De feiten zelf
worden niet in vraag gesteld, maar wel de onderwerping van de mens aan de
feiten. Wetenschap als middel ter beheersing van de natuur keert zich tegen
het denkend subject zelf. Die kritiek tegen de technische rede wordt verder
ook door Habermas ontwikkeld (1973). Hij onderscheidt de technische
doelrationele rede van het communicatieve handelen, en elk niveau vereist
een bijzonder vorm van kennis. Steeds wordt vooral het maatschappelijk
gebruik van de wetenschap, techniek en wetenschap als ideologie, op de korrel genomen. De waarheid van de wetenschap wordt een machtsmiddel. De
Frankfurters staan aan de kant van de wetenschap tegen de metafysica, maar
verzetten zich tegen de statische ontologie van de dominante wetenschapsbeoefening.

Dat de wetenschappelijke kennis dergelijke verzakelijking wel moet doorvoeren en dus een'machtsgreep' is, dat kennis en macht niet te scheiden zijn,
is veel explicieter in het werk van Foucault. De werkelijkheid is een product
van de menselijke kennispraktijk en die moet in haar ontstaan en haar werking worden onderzocht. Door de wetenschap worden specifieke kennisacten
tot zijn gemaakt, geontologiseerd. Foucault voelt zich een verre neef van de
Frankfurters:"Persoonlijk wist ik maar weinig van de Frankfurter Schule" (Foucault, 1985: 57). Hij komt pas later en onrechtstreeks in contact met deze literatuur die analoge problemen behandelt, en die met name de machtseffecten
van de rationaliteit onderzoekt. ("Wanneer ik al deze verdiensten van de Fmnfurters erken, doe ik dat met het slechtegeweten van iemand dieze at eerder had
moeten bestuderen en kennen." (Foucault, 1985: 59))
Uit de geschiedenis van de sociale wetenschappen spreekt de omvorming
van de mens als kennend subject tot object van onderzoek (Foucault, 1966,
1985). Als een archeoloog van de kennis bepaalt Foucault de epistemologische ontwikkelingen die de uitbouw van zo'n onderzoeksobject hebben
begeleid: de scheiding tussen subject en object, de kenbaarheid van het object
en de mogelijkheid om de kennis uit te drukken via het vertoog. De mens
wordt zo het subject van het weten tn een eindig, kenbaar, onderwerp van
studie (Gutwirth, 1993). Maar precies die wetenschappen die de mens benaderen als levend, talig, agerend wezen (sociologie, psychologie, cultuurstudies...) zijn verplicht hun object positief gestalte te geven via een overheveling van begrippen uit de empirische wetenschappen (economie, biologie,
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linguistiek). Dat leidt Foucault tot zijn conclusie: "Inutile donc

de dire que les

'sciences humaines'sontdefizussessciences; ce nesontpas des sciences du tout; la

configuration qui d jinitleurpositivite et les enracine dans rapistame moderne
les met en mtme temps hors d'dtat d'ttre des sciences; et si on demande alors
pourquoi eUes ontpris ce titre, il su#ira de rappeler qu'il appartient a la ddfinition archiologique de leur enracinement qu'des appellent et acceuillent le
transfert de modtles empruntds a des sciences." (Foucault, 1966: 378). Wetenschap moet het subject uitschakelen, in het menselijk weten staat het subject
centraal. Vandaar dat het vertoog steunt op selectie en uitsluiting, de waarheid zet zich door via verdringing van wat ervan afwijkt, het discours geeft de
macht aan geautoriseerde sprekers (Foucault, 1971). Zo ontstaat het machtweten.
Deze kritische analyses van de Frankfurter Schule en van Foucault hebben
het wetenschapsbedrijf slechts marginaal belnvloed. Ze worden gemeden
omdat ze de mogelijkheidsvoorwaarden zelf voor de wetenschap beroeren.
Daarenboven houden ze nog een terrein open voor de empirische kennis, en
dus voor de wetenschappelijke praktijk. Die beperkt zich echter tot dat deel
van de werkelijkheid dat tot positief vast te stellen'feiten' kan worden omgebouwd. Wetenschap is met andere woorden een objectiverende sociale
praktijk. De kritiek op het positivisme verplaatst zich zo van de contextuele
ideologiekritiek naar een interne analyse van de effecten van de wetenschapspraktijk zelf.

De nieuwe visie: wetenschap in actie
De meer recente ontwikkelingen in de studie van de wetenschappelijke activiteit en kennis bevestigen de onhoudbaarheid van de positivistische premissen. De meest extreme antwoorden op die grondslagencrisis leiden tot
een radicaal relativisme, waarbij elke waarheidsaanspraak onmogelijk
wordt en uiteindelijk wetenschappelijke activiteit als zodanig zonder object
blijft. Zo'n doorgedreven postmodernisme reduceert de menselijke kenact
tot het narratieve en leidt ultiem tot vormen van idealisme en solipsisme.

Anderen aanvaarden weliswaar een waarhedenpluralisme, maar zoeken
naar vormen en criteria die rekenschap kunnen afteggen van een externe
materiele werkelijkheid. Ze zoeken naar een'nieuwe dialoog tussen mens en

natuur' (Prigogine & Stengers, 1985), naar de mogelijkheidsvoorwaarden
voor een nieuw realisme of een nieuw naturalisme (Bhaskar, 1978; 1979;

1989).
Ean van de grondslagen van dergelijke zoektocht is een precieze kijk op de
wetenschappelijke praktijk zelf. Dat is het project van Bruno Latour. Hij gaat
daarbij niet uit van een epistemologie of een wetenschapsfilosofie, maar
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treedt de wetenschappelijke wereld binnen als een anthropoloogi° die een
nieuwe onbekende cultuur onderzoekt. Hij gaat daarbij op zoek naar wat
wetenschappers doen, eerder dan naar watze zeggen te doen ofgeacht worden
te doen.

Latours Wetenschap in actie gaat over"kennisconstructie in een sociaal netwerk" (De Laet, 1990: 16). Werkelijkheid en waarheid zijn dan een gevolg van
de wetenschappelijke activiteit en niet de oorsprong ervan. Die wetenschappelijke activiteit bestaat uit het voortdurend verslag uitbrengen van wetenschappelijke werkzaamheden, waardoor feiten worden geconstrueerd en aanvaard door de wetenschappelijke gemeenschap.
Latour heeft samen met Woolgar (Laboratory Life: The construction of
scientificfacts) eerst een drietal jaren vertoefd in een farmaceutisch laboratorium en heeft daar als een participerende observator gevolgd hoe wetenschappelijke ontdekkingen tot stand komen. Die casestudy geeft naderhand aanleiding tot een meer algemene beschouwing over de werking van de wetenschap.
De auteur vertrekt daarbij van een schijnbaar triviale, maar in de wetenschapsfilosofie te weinig gedane vaststelling: «De wetenschap heeft twee gezichten: din dat weet en din dat nog niet weet." (Latour, 1988: 17). Die polariteit is
onderschat, omdat de studie van de wetenschap meestal post factum gebeurt,
waarbij de wetenschapsdynamiek met terugwerkende kracht wordt verklaard
vanuit het (standpunt van) het paradigma van de overwinnaar. "Helaas is bijna niemand geinteresseerd in wetenschap in wording. Men deinst terug voor de
chaotische mengeling die uit de wetenschap in actie naar voren komt en gee# de
voorkeur aan het ordelijke patroon van wetenschappeljke methode en rationaliteit» (Latour, 1988: 27). Het probleem om een geschiedenis van een controverse te volgen is dat de Januskop aan twee kanten tegelijk spreekt: «Zorg dat de
feiten kloppen" en " Zorg dat je alle nutteloze feiten kwijtraakt" of nog ':Als de
„
«
machine eenmaal werkt zullen de mensen overtuigd zun en De machine werkt
als alle betrokken mensen overtuigd zijn" of nog 'Als dingen waar zijn houden ze
stand" en"Als dingen stand houden beginnen ze waar te worden".
Die dialectiek is de essentie van wetenschap in wording. Een uitspraak
heeft aanvankelijk een auteur. Daarrond ontstaat discussie, controverse. Naarmate de deelnemers aan het debat overtuigd raken vervaagt de discussie. De
'° Het feit dat in

deze ontwikkeling verschillende wetenschappelijke 'disciplines' (filosofie,
dan
anthropologie...) aan bod komen mag niet worden gelezen als cumulatieve
sociologie,
bijdragen vanuit deze disciplines aan eenzelfde probleem. De verschuiving van discipline is
in dit verband integendeel een teken van crisis, waarbij de 'epistemologie' haar universele
aanspraken moet laten varen en verplicht is een contextuele benadering uit te proberen.
Daardoor wordt ze'sociologie' of 'antropologie: We zullen verder aangeven dat het behoud
van een'wetenschappelijke discipline', zij het een andere, om de nieuwe waarheid te ontdekken, de diepgangvan de crisis in feite verheelt en defensief is t.o.v. het wetenschapsbedrijf als

zodanig.
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context van de controverse verdwijnt uit het gezichtsveld; situaties, localisaties, zelfs mensen vervagen en uiteindelijk verliest de zin zijn aanhalingstekens
en komt hij in een handboek terecht.
Dat proces maakt de sterkte uit van het wetenschappelijk weten. Uit de
controverse ontstaat een'zwarte doos', waarop een sterke retorica kan worden
«
gebouwd. Een gegeven zin is op zichzelf noch feit noch fictie, maar wordt pas
later tot feit offictie gemaakt door andere zinnen." (Latour, 1988: 36). Dat is
vooral een kwestie van sociaal functioneren en het uitbouwen van netwerken
en bondgenootschappen. De constructie van feiten en machines is een collectief proces. Hoe meer vrienden erbij gehaald kunnen worden hoe sterker de
feiten worden: "Een document wordt wetenschappelijk als de beweringen erin
nietmeergeisoleerd zijn en hetaantal mensen dat bij depublicatie ervan betrokken is, groot is en ze in de tekst expliciet genoemd worden. Bij zo'n artikel is het
juist de lezer die geisoleerd raakt:' (Latour, 1988: 46).
De positie van de natuur verschilt naargelang de fase waarin de wetenschap
in wording zich bevindt. Tijdens een controverse willen alle partijen ze tot
bondgenoot maken. Dat is de inzet van de discussie. In het bondgenootschap
slagen bestaat er precies in de natuur te laten spreken zoals die partij het wil.
Pas dan zijn feiten echte feiten. «Un fait estfait", zegt Latour. Het zijn de uitkomsten van een controverse, niet de scheidsrechters. De objectieve werkelijkheid wordt aldus het product van een intersubjectief proces. Object en
subject zijn geen van tevoren gescheiden entiteiten.
Die rol van de feiten maakt de wetenschappers tot 'faitichisten' (Latour,
1996). Omdat die getuigenis doorslaggevend is, draait het erom het bondgenootschap zo voordelig mogelijk uit te bouwen. Artificieel geconstrueerde en
gecontroleerde 'feiten' zijn daarom het sterkst. De bouw van objecten, van
machines, instrumenten en apparaten, maakt de feiten hard. Voor Latour
berusten wetenschap en techniek op dezelfde soort sociale processen en netwerken. Feiten, theorieen of machines kunnen alleen voortleven dank zij de
netwerken die ze hebben voortgebracht. Daarom moet de wetenschappelijke
cultuur ook breed verspreid worden. Objectiviteit, neutraliteit, universaliteit,
waarheid en feitelijkheid zijn een maatschappelijk effect van wetenschappelijke uitspraken, eerder dan wezenskenmerken van het wetenschapsbedrij f zel f.
Het latouriaans perspectief kan worden samengevat in methodologische
regels - die de werkwijze vastleggen - en in principes - die de conclusies
samenvatten. Ze krijgen vorm door het boek heen en worden op het eind
weergegeven (Latour, 1988: 327-328).
De methode:
(1) Men bestudere wetenschap in actie, voordat de feiten en machines een
zwarte doos zijn geworden.
(2) Beweringen zijn objectief of subjectief naargelang wat er later door anderen mee wordt gedaan.
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(3) De natuur is de uitkomst en niet de scheidsrechter van een controverse.
(4) Het beslechten van een controverse stabiliseert de maatschappij.
(5) Rationaliteit en irrationaliteit zijn producten van een verandering van
waarnemings-perspectief en de grootte van het netwerk dat zo wordt
gebouwd.

(7) Er moet een moratorium komen op cognitieve verklaringen van wetenschap en technologie.

De aanpak leidt tot zes conclusies (principes):
(1) Het lot van feiten en machines ligt in handen van latere gebruikers.
(2) Wetenschappers spreken in naam van bondgenootschappen.
(3) Wetenschap en technologie zijn geen aparte instellingen. Ze maken deel

uit van zwakkere en sterkere maatschappelijke verbindingen.
(4) Hoe duisterder de inhoud, hoe verder ze maatschappelijk uitdijen.

(5) Irrationaliteit is een beschuldiging van een netwerk tegen de concurrentie.

(6) De geschiedenis van de technowetenschap is er 66n van maatschappelijke

bolwerken.
Het verhaal van Latour laat in feite zien hoe het neopositivisme de ideologie
zelf is van de wetenschappelijke sociale praktijk, die in 'feite' bestaat uit een
voortdurend spel van onderhandeling met teksten tot een tekst het statuut
van wetenschap verkrijgt. Niet objectieve criteria maar intersubjectieve,
sociale criteria beslissen over de waarheid/de werkelijkheid. Maar dat proces
van sociale interactie wordt in het eindverslag niet vermeld, zodat alleen de
band tussen waarneming, hypothese en werkelijkheid overblijft.

Wetenschap als retoriek
Een analoog beeld ontstaat in een spraakmakend boek van Alan G. Gross
(1990). Hij past de retorische analyse toe op wetenschappelijke teksten.
Wetenschap is een retorische onderneming, gericht op overtuigen. Vanuit dat

standpunt moeten wetenschappelijke ontdekkingen worden beschreven als
een uitvinding. Ontdekken is vinden wat er al was, maar dat is niet wat wetenschappers doen. Een wetenschappelijke 'ontdekking' is een metafoor om de
zekerheid van de wetenschappelijke kennis te onderstrepen. Een ontdekt
weten is zeker, omdat het er, zoals Amerika, al altijd was. De term'uitvinding'
wijst daarentegen op de historische contingentie en het radicaal onzeker
karakter van elke wetenschappelijke uitspraak.
Of teksten het predikaat 'wetenschappelijk' meekrijgen hangt volgens"
«
Gross alleen af van de vraag: whether a particular court has jurisdiction
(Gross, 1990: 8). Dat stelt de vraag naar de regels om tot een oordeel te komen:
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dat Newtons lichttheorie nadat die aanvankelijk werd verworpen uiteindelijk
toch werd aanvaard, ligt aan het feit dat het uiteindelijk oordeel onderworpen
werd aan Newtons eigen regels. Dat heeft ook te maken met de relatie tussen
wetenschap en samenleving: de inquisitie stelde zich op als scheidsrechter in
elke kennis, ook inzake Galileo's theorieen. Vandaag laat de samenleving dergelijke oordelen over aan de wetenschappelijke gemeenschap zelf.
Een typische eigenschap van wetenschappelijke argumentatie is de relatie
tussen de tekst en de feiten. Theorieen zijn immers z6 geformuleerd dat ze de
hulp van de'natuur' inroepen. De natuur en niet de mensen moet de discussie
beslechten. Maar in geen enkel geval beslechten naakte feiten een theoretische
discussie: dat doen ze alleen "under a certain description" (Gross, 1990: 11) en
om die beschrijving draait het in de wetenschap.
Wetenschappers worden niet alleen overtuigd tioor de 'logos'. Zoals bij elke
retoriek weegt de autoriteit, de'ethos', sterk door, ook al wordt dat aspect door
de mythe van het vrij onderzoek en de waardevrijheid verborgen. Gross stelt
dat die autoriteitsargumenten precies in vernieuwende teksten sterk aanwezig
zijn. De waarde van het vorige onderzoek wordt bevestigd. De auteur moet
zijn geloofwaardigeid vestigen via erkenning van gevestigde bronnen en procedures. De publicatie zoekt een gerespecteerd tijdschrift op. Onderzoeksbeurzen van erkende instellingen vergroten de geloofwaardigheid. Kortom,
zonder een heel raamwerk van autoriteitsargumenten zou de innovatieve
kern van de publicatie betekenisloos zijn.
Ten grondslag van deze autoriteit in de wetenschap ligt de meester-leerling
verhouding, de discipline in het aanleren van een kunde. Die autoriteit zet
zich door in de vorm van epistemologische en methodologische kwesties.
Emotionele claims behoren tot de strategie om te overtuigen bijvoorbeeld
in de peer review -procedures, of bij de verdediging van een onderzoeksvoorstel - maar in de teksten zal men zich onthouden van dergelijke argumenten.
-

" Scientific reports are the product of verbal choices designed to capitalize on the
atractiveness Ofan entreprise that embodies a convenient myth, a myth in which,

apparently, reason has subjugated the passions. But the disciplined denial of
emotion in science is only a tribute to our passionate investment in its methods

and goals." (Gross, 1990: 15)

Een historisch proces
Wetenschap is een Europees product, nauwelijks drie eeuwen oud. Ze steunt
op de epistemologische keuze dat de natuurlijke orde niet in eerste orde
afhankelijk is van bovennatuurlijke of menselijke interventie maar van van
vaste natuurwetten. Het wordt de taak van het Westen de werking van die wetten te begrijpen, teneinde de natuur te kunnen controleren.
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De interne ontwikkelingen in het wetenschapsbedrij f en de reflecties daarop
enerzijds en de omvang, structuur en complexiteit van de wereldproblemen
anderzijds leiden nu tot een fundamentele invraagstelling van de organisatie
en de structuur van de sociale wetenschappen. Als vanzelfsprekend komt ook
hier het overstijgen van de disciplinaire structuur van de wetenschap centraal
te staan. In juli 1993 wordt onder de auspician van de Portugese Calouste Gulbenkian Stichting en onder de leiding van Immanuel Wallerstein, hoofd van
het Fernand Braudel Center aan de universiteit van Binghamton (en ook
voorzitter van de International Sociological Associaton), een commissie over
de herstructurering van de sociale wetenschappen ingesteld. De tien leden van
de commissie komen uit de sociale wetenschappen (Wallerstein, Juma, Kocka,
Mushakoji, Taylor, Troillot), de natuurwetenschappen (Fox Keller en Prigogine) en de letteren (Lecourt en Mudimbe). Het rapport van die commissie vertrekt van het historisch karakter van de wetenschappelijke disciplines en stelt

vandaag een crisis vast van de bestaande organisatie.
Zoals ik boven aangaf steunt de klassieke opvatting van wetenschap op
twee premissen: het newtoniaans model en het cartesiaans dualisme. Het ene
veronderstelt een symmetrie tussen het verleden en de toekomst, zodat'eeuwige' zekerheden kunnen worden nagestreefd. Het andere stelt het fundamentele onderscheid tussen mens en natuur, tussen geest en materie, tussen
de fysische en de geestelijk-sociale wereld. In de statuten van de Royal Society
van 1663 schreef Thomas Hooke de doelstelling: "to improve the knowledge Of
naturall things, and all usefulArts, Manufactures, Mechanickpractices, Engynes
and Inventions by Experiments, not medling with Divinity, Memphysics,
Moralls, Politicks, Grammar, Rhetoricks, or Logik" (Wallerstein, 1996). De

scheiding is duidelijk.

In de eerste ontwikkelingen, in de zeventiende en de achttiende eeuw,
wordt er echter weinig onderscheid gemaakt tussen de kennis in de wetenschap en in de wijsbegeerte, beide bondgenoten in de zoektocht naar de eeuwige waarheid. Maar in het begin van de negentiende eeuw, wanneer experiment en empirie dominant worden in de wetenschap, wordt een hierarchisch
onderscheid ingevoerd tussen het 'zekere' weten van de wetenschap en het
'speculatievel ja ingebeelde, weten van de niet-wetenschap. Wetenschap - in
wordt in de taal ingebrand als een kennis
casu de natuurwetenschappen
bijvoorbeeld
die uit de filosofie. Voor die
dan
soort
andere
van een totaal
verzamelnaam
andere soorten kennis wordt zelfs nooit een
gevonden: wijsbeDe inzet van
de
de
cultuur,
letteren,
kunsten,
geesteswetenschappen...
geerte,
maar niets
de
de
kennis
van
controle
over
de
natuur,
alleen
niet
de strijd is
wereld.
de
de
kennis
van
minder dan de controle over
gehele menselijke
In de context van de epistemologische strijd van de wetenschappen voor de
hegemonie over het legitieme weten en de opkomst van de moderne staat op
zoek naar een orientatie voor het beleid, wordt de universteit heropgewekt en
-
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hervormdil. Het is in dat raam dat de professionalisering en de disciplinering
van de kennis vorm krijgt. En ook hier dienen de organisatievormen van de
natuurwetenschappen in Royal academies en in de Napoleontische Grandes
Ecoles tot voorbeeld.
Wallerstein (1990,1995,1996) legt de grote impuls voor de organisatie van
de sociale wetenschappen bij de Franse revolutie. Het idee zelf van georganiseerde en rationele sociale verandering uit de achttiende eeuw en de opeenvolgende periodes van sociaal confict in de negentiende eeuw betekenen
zowel de doorbraak voor een natuurwetenschappelijke aanpak van de sociale
kwestie als een institutionele disciplinering van de kennis voor'social engineering'. De'sociale fysica' van Auguste Comte heeft de duidelijke politieke doel-

stelling de verzoening tussen vooruitgang en orde te verwezenlijken in de
handen van een verlichte elitel: "In the course Of the nineteenth century, the
various disciplines spread out like a fan, covering a range of epistemological positions. At one end lay, first, mathematics (a non empirical activity) and next to it
the experimental natural sciences (themselves in a sort of descending order of
determinism - physics, chemistry, biology). At the other end lay the humanities

(orarts and letters), starting withphilosophy (thependantofmathematics, as an
nonempirical activity) and next to it the study offormal artisticpractices (literatures, paintingandsculpmre, musicology), o#en comingdose in theirpractice to
being history, a history ofarts. And in between the humanities and the natural
sciences, thus defined, lay the study of social realities, with history (idiographic)
closer to, often part of, faculties of arts and letters, and'social science' (nomothetic) closer to the natural sciences." (Wallerstein, 1996: 9-10). Die substantiele
ontwikkeling krijgt in de jaren 1850-1914 ook een formeel beslag in de orga-

'

Wallerstein ( 1996) wijst erop dat deze instellingen sinds de zestiende eeuw in verval geraken
wegens hun te nauwe band met de kerk. In de hernieuwde universteit van het eind van de
achttiende eeuw wordt de theologiefaculteit gereduceerd tot een afdeling godsdienstwetenschappen in de faculteit wijsbegeerte. De geneeskunde behoudt een afzonderlijke structuur,
terwijl de nieuwe vormen van kennis worden ontwikkeld binnen de fakulteiten filosofie en
in mindere mate binnen de fakulteit rechten. Binnen deze - in vele instellingen unitaire fakulteit zouden zowel de natuurwetenschappen als de mens- en sociale wetenschappen de
ontwikkeling van hun disciplines vormgeven.
12 Die elite krijgt van Comte de benaming "les sociologues"i. (Nicolaus, 1973). Voor een kritiek
op die wortels van de sociologie, zie benevens Wallerstein (1995; 1996) ook Gouldner
(1970) en Blackburn (1973) en meer in het bijzonder in deze bundel Shaw (1973) en Nicol1

aus (1973).
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nisatie van de belangrijkste universiteiten' 3. Daarbij blijkt ook een (natuurlijke?) selectie te zijn opgetreden in de vele benamingen van onderzoeksterreinen tot een paar 'erkende' disciplines: geschiedenis, economie, sociologie,
politieke wetenschap en antropologie'4. Geografie, psychologie en recht
blijven om historische redenen buiten de organisatie van de sociale wetenschappen'5. Die uitbouw van de disciplines is een zaak van institutionalisering: leerstoelen, departementen, tijdschriften, nationale en internationale
professionele associaties, organisatie van bibliotheken. Het is ook een zaak
van afbakening van een eigen studieobject, in een specifieke combinatie van
een onderwerp met een onderzoeksmethode (zie hoger). Dit alles speelt zich
af in de specifieke historische context van de industrialisering, de modernisering en de uitbouw van de natiestaat. Die context voert nieuwe problematieken in en bepaalt ook de levenscyclus van bepaalde thema's.

" Die ontwikkeling is nogmaals een zaak van het'Westen'. Volgens Wallerstein ( 1996:14) is die
institutionalisering gelocaliseerd in Groot-Brittanie, Frankrijk, Duitsland, Italic en de Verenigde Staten. Andere instellingen buiten die landen hebben onvoldoende numeriek
gewicht, of internationale uitstraling om mede vorm te geven aan de disciplines. Tot vandaag komt de relevant geachte negentiende-eeuwse literatuur bijna uitsluitend uit deze landen. Dit particularisme kan tot vandaag worden teruggevonden bij de vorming van nieuwe

14

afbakeningen van studiegebieden zoals de vrijetijdstudies (zie verder). Bovendien is dit
negentiende-eeuws proces nog steeds aan de gang. Toen ik in de jaren 1988-89, tijdens de
ontwikkeling van een Erasmus-project op zoek naar mediterrane partners in de vrijetijdstudies, Spanje prospecteerde, bestond er niet alleen aan geen enkele instelling een afdeling
'vrijetijdstudies', maar sommige universteiten in het Zuiden hadden evenmin een afdeling
'sociologie' en bedreven de sociale wetenschappen nog steeds in een afdeling'filosofie'.
De vier eerste worden universitaire disciplines in de negentiende eeuw in de vij f hoger vernoemde landen. Politieke wetenschap scheidt zich daarbij het laatst af van de politieke filosofie, door de weerstand uit de rechtsgeleerdheid om hun praktisch monopolie op te geven.
Volgens Wallerstein ( 1996) genereert de instelling van een aparte discipline een bijkomend
effect, nl. het legitimeren van de economie als discipline tegenover de politieke economie.
Het afbakenen van de disciplines beslecht de opvatting dat de staat en de markt moeten werken volgens een eigen distinctieve logica. Deze disciplines bestuderen ook alleen de maat-

"

schappijen in de vijf landen, de niet Europese'stammen' worden de antropologie voorbehouden. Omdat niet kan ontkend worden dat ook de Arabisch-Islamitische wereld en Azie
hoge beschavingen hebben voortgebracht, worden deze meer respectvol ondergebracht in
de'Oosterse studies', die op hun beurt invloed hebben op het proces waarin de interesse voor
de eigen oudheid vorm krijgt in de'klassieke' wetenschappen.
Geografie weerstaat categorisering door een sterke band via de fysische aardrijkskunde met
de natuurwetenschappen en door een blijvende, de natiestaat overstijgende, globale interesse. Psychologie onstaat uit de filosofie in een band met de geneeskunde en wordt onder positivistische druk gestuwd in de richting van een biologische wetenschap. Recht, tenslotte,
wordt geen sociale wetenschap, enerzijds omdat het al vroeg een eigen faculteit heeft, anderzijds vanwege zijn sterk normatieve karakter, dat empirisch onderzoek afwijst (Wallerstein,
1996: 25-28).
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Op het hoogtepunt van hun maatschappelijke en institutionele ontwikkeling,
na een honderdjarige formatieperiode, begint een periode van tegenspraak en
herstructurering. Volgens de Gulbenkian commissie zijn drie ontwikkelingen
hiervoor verantwoordelijk: (1) de hegemonische positie van de Verenigde Staten in de wereld en de Koude Oorlog; (2) de geweldige economische en demografische expansie en de daaruit voortspruitende schaalvergroting van de
menselijke activiteit; (3) de kwantitatieve en geografische expansie van het
universitair systeem (Wallerstein, 1996: 33-35). Deze contextuele veranderingen induceren drie opeenvolgende kwesties in de sociale wetenschappen: (1)
de validiteit van de distincties tussen de disciplines; (2) het eurocentrisme en
(3) het nut en de realiteit van het onderscheid tussen natuur-, sociale en geesteswetenschappen.

De organisatie van de sociale wetenschappen in disciplines impliceert
een substantiele afbakening tussen de moderne (geschiedenis en de drie
nomothetische sociale wetenschappen: economie, sociologie, politieke
wetenschap) en de niet-moderne wereld (antropologie en 'Orientalisme'),
tussen verleden en heden en tussen de markt, de staat en de civiele maatschappij. Deze scheidingslijnen worden in de Verenigde Staten na 1945 op
opmerkelijke wijze doorbroken met de invoering van de 'area studies', waarin een geografische zone op veelvormige wijze wordt bestudeerd. Deze
instellingen zijn per definitie'multidisciplinair'. Hierdoor ontstaan een veelheid aan kruisbestuivingen, die zowel de scheidingslijnen binnen de wetenschappen in vraag stellen als de daarmee overeenstemmende opdeling van
de bestudeerde wereld. De dynamiek leidt tot inhoudelijke 'oplossingen',
zoals de moderniseringstheorie, die toelaat verschillen te integreren als stadia in een ontwikkelingsproces, waardoor een nieuwe impetus wordt gegeven aan het overbruggen van de kloof tussen de idiografische geschiedenis
en de nomothetische sociale wetenschap. Die interne dynamisering van de
disciplines schept op haar beurt ruimte voor de ontwikkeling van'kritische'
stromingen die de 'mainstream paradigma's' op de korrel nemen. Die processen bereiken een hoogtepunt in de jaren zestig. Toch blijven de disciplines veelal gescheiden. Dat wordt ook door velen verdedigd, hoewel ze alle
drie sterk in kwantitatieve richting en mathematische modelbouw evolueren. «However, over the years, in the case ofboth the mainstream and the critical versions Ofeach, there began to be in practice an increasing overlap in subject matter and methodology among the three nomothetic disciplines. "
(Wallerstein, 1996: 46). Dat leidt er zowel toe dat de interne coherentie van
de disciplines wordt in vraag gesteld als dat nieuwe 'interdisciplinaire'
onderzoeksdomeinen prolifereren, zoals communicatiewetenschappen,
bestuurswetenschappen o f. . . vrijetijdwetenschappen. De vraag blijft daarbij gesteld of zo'n 'interdisciplinaire' dynamiek volstaat of dat een meer
radicale reconstructie noodzakelijk is.
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In de jaren zeventig wordt deze discussie versterkt door het debat over het
westers karakter van de sociale wetenschappen (en van de gehele wetenschappelijke kennis). Het universalisme-particularisme debat gaat zowel over de
intellectuele claims als over de sociale praktijken die het legitimeert. De van
de natuurwetenschappen afgeleide universele nomothetische pretenties van
de sociale disciplines komen onder zware druk te staan, temeer omdat, in
tegenstelling tot de natuurwetenschappen, in de menswetenschappen de studieobjecten een opinie kunnen geven over de hen betreffende wetenschappelijke uitspraken. Dit leidt dan ook tot politieke aanspraken vanwege leden van
uitgesloten groepen tot deelname aan het wetenschappelijk onderzoek, begeleid door een epistemologisch argument dat dergelijke inclusie noodzakelijk
is ter verkrijging van valabele kennis16.
Een derde spoor in de sociale wetenschappen wordt getrokken door de
vraag naar de legitimiteit van het onderscheid met de natuurwetenschappen.
De natuurkunde begint in sommige aspecten te gelijken op de zachte sociale
wetenschappen. Die vervagende grens tussen de natuur- en de sociale wetenschappen impliceert dit keer niet een accent op het mechanische van de mensheid, maar eerder een perspectief op het creatieve en het actieve in de natuur.
Deze vernieuwde analyse van complexe systemen heeft verstrekkende gevolgen voor de sociale wetenschappen. Parallel met deze invasie van nieuwe
inzichten uit de natuurwetenschappen (vooral uit de fysica en de biologie)
worden de sociale wetenschappen 'verzacht' door de door de letteren
bevruchte cultuurstudies. Volgens de Gulbenkian commissie was dat de vector die kracht gaf aan drie oude kritische thema's: de'gender-bias' en andere

'6

Universalisme en particularisme zijn niet aan elkaar tegengesteld. Wallerstein ( 1990) behandelt dit dialectisch paar in zijn analyse van de cultuur als ideologisch slagveld van het
moderne wereldsysteem. Daarin toont hij aan hoe beide onverminderd samen voorkomen.
De Gulbenkian commissie onderstreept dat de universalisme-discussie drie kwesties vermengt: het onderscheid tussen descriptieve en analytische proposities (die samen waar kunnen zijn); de waarheid van tegengestelde belangen en kritische rationaliteit als de basis van
academische communicatie. In die zin verdedigt het rapport het universalisme als doelstelling van een vertooggemeenschap, wetende dat elk universalisme historisch contingent is

(Wallerstein, 1996: 60).
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minderheden onderdrukkende perspectieven 17; het belang van het lokale, van
de context en dus van de specifieke hermeneutiek en ten slotte de techologiekritiek. (Wallerstein, 1996: 65-67). De uitwerking van het verschil krijgt een
theoretische ruggegraat in het postmoderne en slaat vooral aan in de vele relatief nieuwe quasi-disciplines.
Een radicaal relativisme, waarin'niets is waar' de enige zekerheid is, behoort
tot de kinderziektes van de cultuurstudies. Elke waarheid is alleen afhankelijk
van de lokale en particuliere culturele context waarin ze wordt gezegd. Dergelijk radicalisme legitimeert zich ondermeer door een onnauwkeurig gebruik
van ontwikkelingen in de natuurwetenschappen. In het voorjaar van 1996 gaat
een fysicus uit New York, Alan Sokal, in de tegenaanval. Hij legt een artikel over
de «transformatieve hermeneutiek van de quantum gravitatie" ter beoordeling
voor aan het wetenschappelijk tijdschrift'Social Text'. Het artikel wordt gunstig
'gereviewecr gepubliceerd en blijkt later een pastiche te zijn vol met wetenschappelijke absurditeiten en gratuite beweringen. Zo beweert Sokal dat de
ontwikkelingen in de wetenschap aantonen dat de werkelijkheid niet bestaat
en dat uit de quantummechanica rechtstreeks ingrijpende politieke conclusies
te trekken zijn. Het incident leidt in zekere zin tot een nieuwsoortige Positivismusstreit in de Amerikaanse, maar ook in de Franse kwaliteitskranten, waarin
geviseerden als Derrida, Lyotard en Latour in het verweer komen.
Eind 1997 herneemt Sokal de polemiek in een boek, geschreven met de Leuvense fysicus Jean Bricmont. Het boek geeft een opsomming van het oneigenlijk
gebruik van natuurwetenschappelijke theorieen in de (postmoderne) filosofie
en sociaal-wetenschappelijke theorie. In feite is het een defensief boek tegen de
aanwending van de fysica in andere disciplines. De natuurwetenschappen worden al te veel metaforisch gebruikt (misbruikt), stellen de auteurs. Vervolgens
wordt ook het relativisme als onwetenschappelijk bestreden. De auteurs beper17

Zie in dat verband de reacties vanuit zulke minderheden in de ontwikkeling van een eigen
epistemologie: Fox Keller (1985), Armstrong (1992) of Alcoff & Potter (1993). Een mooi
voorbeeld is de Gilligan-Kohlberg controverse over de ontwikkeling van het moreel besef.
Kohlberg (1969) streeft een evolutief en universeel model na (waarin mannen een meer
abstract moreel besef ontwikkelen dan vrouwen), terwijl Gilligan (1982) een contextuele
verklaring bepleit. Zie ook de bespreking van deze controverse doorVanstraelen (1989). Die
epistemologieen zetten kracht bij het argument van attribution of epistemic privilege to
socially marginalized subjects" (Bar On, 1993. 85). Zoals Marx al argumenteerde voor de
arbeidersklasse, zouden bepaalde mantschappelijke posities beter geschikt zijn om door
belangen gemaskeerde valse waarheden te doorprikken. Zie ook Mannheim (1936: 79-80):
.
Once we recognize that al knowledge is relational knowledge, and can ody befbrmulated with
reference to theposition Ofthe observer, we arefaced, once more, with the task Ofdiscriminating
between what is true and what is false in such knowledge. The question then arises: which social
standpoint vis-a-vis history oyers the best chancefbr reaching an optimum of truth,In any case,
at this smge the vain hope Of discovering truth in a form which is independent Of a historically
and sociaUy determined set of meanings will have to begiven up."
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ken de mogelijkheden van interdisciplinariteit, zijn argwanend voor nomadische concepten en verdedigen een restrictieve opvatting over de wetenschap.

Multi-, inter- en transdisciplinariteit
In het licht van de problematiek van de structuur van de wetenschapsdisciplines moet ook nader worden ingegaan op de mogelijkheidsvoorwaarden voor
zogenaamd multidisciplinaire benaderingen. De studie van de vrijetijd lijkt
immers te moeten gebeuren vanuit verschillende invalshoeken. De leidende
wetenschappelijke tijdschriften verbinden zich niet met een bepaalde discipline. Sommige wetenschappelijke verenigingen blijven verbonden met een
discipline (bijvoorbeeld de sociologie voor ISA-13), de meeste echter niet. De
universitaire organisatie van het studiegebied is terug te vinden in verschillende faculteiten en afdelingen.
De studie van de vrijetijd is een multi- of interdisciplinaire studie, zegt
men. Daarin wordt verondersteld dat het object van de vrijetijdstudies deel
uitmaakt van het studieobject van verschillende wetenschappelijke disciplines. Die zouden dan moeten samenwerken om het object vrijetijd samen af te
bakenen en een vrijetijdsweten op te bouwen. Zulk interdisciplinair project
wordt zelden voorzien van een goede handleiding, noch in de vrijetijdstudies,
noch in andere velden wordt nader ingegaan op de mogelijkheidsvoorwaarden van zulke interdisciplinariteit. In de meeste praktijken blijven de perspectieven van de disciplines naast elkaar staan, vakspecialisten doen zelden de
nodige vertaaloefeningen.
Beckers en Van der Poel (1990: 32) spreken over multidisciplinariteit, die
een'wezenskenmerk' zou zijn van de vrijetijdsstudies. Voor hen is het dus een
bestaansvoorwaarde van het studiegebied. Is dat multdisciplinaire streven er
niet, dan vervalt ook de nood aan aparte tijdschriften, boeken en opleidingen.
De auteurs geven drie redenen aan voor de multidisciplinaire organisatie van
het studiegebied. (1) Het gaat om een belangrijk maatschappelijk vraagstuk
en er bestaat een rond het thema georganiseerde sector. Vanuit die maatschappelijke problematiek gaan impulsen naar de universitaire organisatie
rond leerstoelen en in vakgroepen. (2) Ten tweede laat zo'n breed thema toe
een tegengewicht te vormen voor het overwicht van wetenschappelijke
(mono)disciplines en slaan ze interdisciplinaire bruggen. (3) Tenslotte kan
alleen een multidisciplinaire kijk op de wereld een beeld vervolledigen, omdat
disciplines per definitie slechts partiele informatie gevenls. Of multidiscipli18 «

Deze disciptinaire invalshoeken vaUen daarom nooit geheel samen met die werkelijkheid, ze"
belichten de intermenselijke gedragingen en verhoudingen altijd op een eenzijdige manier.
(Beckers en van der Poel, 1990: 30).
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nariteit een'integrale' benadering levert hangt volgens de auteurs af van welke
disciplines er deelnemen, hoe de samenhang ertussen wordt gerealiseerd, op
welk plek op het continuum tussen monodisciplinariteit en transdisciplinariteit ze zich bevindt.
De redenering is van sterk pragmatische aard. Ze geeft de schijn van een
lineaire en additieve opvatting over de kennis die verschillende disciplines
opleveren. Misschien gaat dat op voor de eenvoudige versie van multidisciplinariteit, die volgens de auteurs in de vrijetijdstudie voorkomt: yeitelijke
integmtie van de verschillende vormen van kennis staan zehien expliciet op de
agenda'» (Beckers & Vander Poel, 1990: 31).Erisdus vaak sprake van pseudomultidisciplinariteit. Voor het welslagen van het multidisciplinaire project
rekenen de auteurs op de generaties wetenschappers die voortkomen uit de
de ontwikkeling van een conceptueel
dat
de
kinderschoenen
staat.
raamwerk,
echter nog in
diagnose
verscheidene
vragen op. Allereerst stelt ze het proDeze
roept
bleem van de praktijk van het onderzoek tegenover de doelstellingen: het
multidisciplinaire credo tegenover de monodisciplinaire praktijk. Daarenboven wordt het zogenaamde "continuum van disciplinariteit tot transdisciplinariteit" weinig problematisch benaderd. Ten slotte stelt zich ook de vraag
naar het statuut van de disciplines in de menswetenschappen.
De roep naar interdisciplinariteit is ouder dan de huidige crisis van de disciplines. De beweging hoort thuis in het optimisme dat bestond over de

multidisciplinaire opleidingen en op

mogelijkheid van een eenheidswetenschap. Van 7 tot 12 september 1970 werd
door de OCDE in Nice een internationaal seminarie over het onderwerp
georganiseerd. Klein (1986) noemt dit het baanbrekende begin van een interdisciplinaire beweging. E6n van de drijvende krachten achter deze beweging,
op zoek naar een eenheidswetenschap, is de Belgische wijsgeer Leo Apostel
« . .
(1975): Hetis munprivate overtuiging datde kennisleer ten dode is opgeschreven als ze niet uit haar isolatie tredend, een poging doet (die in het begin steeds
stunteligzal zijn), om een positieve sociologie, psychologie, geschiedenis en fi:ite,)

lijke logika van de vakwetenschappen te worden .

In de voorbereiding van dat seminarie en met het oog op een vragenlijst
over de problemen van interdisciplinariteit in het hoger onderwijs ordenen
Michaud en Abt (Berger,1972: 23-24) de concepten als volgt:
..

Discipline: Ensemble spicijique de connaissances qui a ses caractiristiques
propres sur le plan de l'enseignement, de la formation, des mtchanismes, des
muthodes et des mati&res.

Multidisciplinaire: juxtaposition de disciplines diverses, parfois sans rapport
apparent entre elles. Ex: musique + mathematiques + histoire.
Pluridisciplinaire: Juxtaposition de disciplines plus ou moins voisines dans
des domaines de la connaissance. Ex.: domaine scientijique: mathimatiques
+ physique, ou domaine des lettres: frangais + latin + grec.
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'

'

Interdisciplinaire: Interaction exismnt entre deux ou plusieurs disciplines:
cette interaction peut aller de la simple communication des iddes jusqu'a
l'inttgration mutuelle des concepts directeurs, de rdpisttmologie, de la terminologie, de la mithodologie, des procidures, des donntes et de l'organisation
de la recherche et de l'enseignement s'y rapportant. Un groupe interdisciplinaire se compose de personnes qui ont regu une formation dans di trents
domaines des connaissances (disciplines) ayant chacun des concepts, mdthodes, donnies et termes propres.
Transdisciplinaire: mise en oeuvre d'une axiomatique commune a un ensem-

ble de disciplines (ex.. l'anthropologie considdrde comme'la science de l'hom"
me et de ses oeuvres' selon la d4inition de Linton).

Vanuit deze systematiek moet dus worden uitgemaakt of de stelling van Beckers en Van der Poel slaat op multi- of pluridisciplinariteit, met andere woorden, hoe verwant de disciplines moeten zijn. Daarenboven stelt zich de vraag
naar de sterkte van integratie en naar de richting van de wisselwerking. Wordt
de vrijetijdstudie een interdiscipline, door integratie van enkele basisdisciplines of moet daarentegen worden gezocht naar een eigen paradigma dat zelfstandig de bestaande disciplines doorkruist? Welke zijn de mogelijkheidsvoorwaarden voor die laatste variante, zowel voor de ontwikkeling van een
eigen object als vanuit de kritiek op de beperktheden van de bestaande organisatie van de sociale wetenschap in disciplines?
Het valt op dat in bovenvermeld onderzoek de term'discipline' in dezelfde
zin gebruikt wordt als de term'wetenschap'. Het enige onderscheid is dat de
wetenschap als een onderzoeksactiviteit wordt geconcipieerd en een discipline ook onderwezen wordt. Een discipline is dus wetenschap + communicatie. Disciplinariteit is de wetenschappelijke exploratie van een bepaald en
homogeen onderzoeksgebied.
Zeven criteria des onderscheids worden daarbij aangeduid:
(1) het'materiele' domein van een discipline: de objecten ter studie;
(2) het'studiegebied' van een discipline: de specifiekbestudeerde fenomenen
van die objecten;
(3) het 'theoretisch integratieniveau' van een discipline: de fundamentele
categorieen en concepten waarin de realiteit wordt gevat;
(4) de'methodes' van een discipline: de observatietechnieken. Een autonome
discipline heeft eigen methodes ontwikkeld die (1) aangepast zijn aan het
studiegebied en (2) een inductieve overeenstemming bewerkstelligen
tussen de waarneming en het'theoretisch integratieniveau';

(5) de 'analyse-instrumenten' van een discipline: de logische strategieen en
de modellen;
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(6) de'praktische toepassingen' van een discipline: over het algemeen is een
toegepaste discipline edectischer;
(7) de 'historische contingentie" van een discipline: de context. (Heckhausen, 1972)

Vanuit deze zeven criteria leidt de auteur zes types interdisciplinariteit af, in
stijgende orde van maturiteit. Veelal behoren deze vormen tot eenzelfde
'materieel domein'.
(1) Heterogene interdisciplinariteit: een encydopedisch programma.
(2) Peudo-interdisciplinariteit: het gebruik van transdisciplinaire analyseinstrumenten.
(3) Hulp-interdisciplinariteit: het gebruik van methodes uit andere disciplines.

(4) Composiete interdisciplinariteit: praktische probleem-oplossingsgerichte samenwerking.
(5) Complementaire interdisciplinariteit: verhouding tussen disciplines met
eenzelfde materieel domein, verschillende categorieen, maar overeenstemmende niveaus van theoretische integratie.
(6) Eenmakende interdisciplinariteit: groeiende coherentie van theoretische
integratieniveaus en onderzoeksmethodes.
Over de empirische operationaliteit van deze definities kan men twijfelen. De
definities zelf maken immers deel uit van de praktijk van disciplines en verschillen dus naargelang het wetenschappelijk domein. Soms wordt de discipline bepaald vanuit de observatietechnieken (de spectrografie bijv.), soms op
basis van de verklarende schema's (fysica bijv.), of nog, op basis van het object
(geschiedenis bijv.) (Apostel, 1972b: 78). Om deze beperkingen van de empirie te overstijgen ontwikkelde Boisot (1972: 91) een formele definitie. Volgens
hem is een discipline een verzameling met drie categorieen elementen:
(1) Observeerbare of geformaliseerde objecten, gemanipuleerd met behulp
van methodes en procedures.
(2) Fenomenen die de interactie tussen deze objecten materialiseren.
(3) Op axioma's gesteunde wetten die deze fenomenen verklaren.

Interdisciplinariteit en menswetenschap
Piaget wijst erop dat er twee belangrijke verschillen bestaan in de interdisciplinaire problematiek zoals die gesteld wordt in de natuurwetenschappen versus de "nomothetic sciences Ofthe manifoldforms Ofhuman behaviour" (Piaget,
1973: 10). Enerzijds zitten de natuurwetenschappen in een hierarchische
orde, niet wat belangrijkheid betreft, maar wat de samenhang der ideeen
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betreft en de stijgende of dalende algemeenheid en complexiteit. Dat wil niet
zeggen dat de natuurwetenschappen in een lineaire orde zijn te vatten. Disciplines als astronomie en geologie zijn slechts takken van een gemeenschappelijke stam. Maar er is anderzijds een gemeenschappelijke stam en men kan een
boomstructuur opstellen volgens een lijn van dalende algemeenheid en stijgende complexiteit. Wat er ook te zeggen valt over zo'n ordening, twee conclusies zijn voor ons onderwerp van belang. In de menswetenschappen is zulke
classificatie niet aan de orde en niemand heeft ze tot nog toe voorgesteld. Verder betekent dit ook dat natuurwetenschappers meestal een goed inzicht hebben in de disciplines die voorafgaan in de hierarchische orde en dikwijls
samenwerken met onderzoekers uit deze 'voorafgaande' disciplines (waardoor deze op hun beurt ingeschakeld worden in problemen van een'hogere'
orde). Een interdisciplinaire praktijk wordt dus als het ware opgedrongen,
gegeven de hierarchische gelaagdheid van de fenomenen, waarop de wetenschappelijke disciplines zijn gevestigd. In de menswetenschappen vindt men
dit beeld niet terug.
Piaget wijst ook op een tweede contrast: de natuurwetenschappen stellen
steeds het probleem van de reductie of niet-reductie van fenomenen van een
'hogere' naar een 'lagere' graad. Ook dat stimuleert interdisciplinariteit en
tendeert meestal naar drie types'oplossing': (1) reductie van een'hoger' naar
een 'lager' niveau; (2) irreductibiliteit van een fenomeen van een 'hoger'
niveau of (3) wederkerige integratie door gedeeltelijke reductie vanuit het
hoger niveau naar een door het hoger niveau'verrijkt'lager niveau. Een studie
van deze processen in de natuurwetenschappen werpt niet alleen een licht op
de dynamieken van interdisciplinariteit. Ze weerlegt ook de gedachte dat elke
transgressie van de disciplinaire grenzen moet leiden tot overdreven reductionisme en tot een afzwakking van het specifieke karakter van de bestudeerde
fenomenen. De complexiteit van het fenomeen bepaalt het niveau waarop de
synthese kan worden gemaakt. In de menswetenschappen wordt het probleem van reductie niet op die manier gesteld. Er bestaat wel een neiging tot
reductie, of zoals Piaget het zegt een'tendency to annexi omdat de voorgestelde herleiding er veelal 66n is in de richting van de discipline van de auteur,
sociologen of psychologen bijvoorbeeld die elk fenomeen 'sociologiseren' of
'psychologiseren'. Zelden ontmoet men een econoom die verdedigt dat zijn
'feiten' kunnen gereduceerd worden tot linguistiek (ofvice versa).
De discussie over welke menswetenschappelijke discipline het best
geschikt is om de gegevens uit andere disciplines te'coordineren'leidt nergens
toe. Men moet er vanuit gaan dat elke menswetenschappelijke discipline hetzelfde object bekijkt vanuit een specifiek perspectief en dus begrensd is. De
premisses hebben dus meer te doen met het grondvesten van dat perspectief
dan met het studieobject zelf. Een interdisciplinaire aanpak vereist de ontwikkeling van een nieuwe specifieke kijk. Goede praktijken van interdisciplinari-
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teit laten immers zien dat de samenwerking kan leiden tot het vermijden van
een aantal valse problemen en tot de ontwikkeling van een nieuw'transdiscip-

linair' vertoog.

Ook het probleem van de eventuele'hierarchie' in de menswetenschappen
kan niet worden opgelost zolang de samenhang tussen de samenleving als een
geheel en de verbanden tussen de subsystemen en het hele systeem niet zijn
blootgelegd19. Elke discipline gebruikt dus strategische variabelen van een
andere discipline, en dat opent telkens weer een veld voor interdisciplinaire
samenwerking. "But as there is no linear breakdown Of the system into sub-systems, collaboration is only too o#en reduced to merejuxtapostion" (Piaget, 1973:
12). Ook Apostel (1975: 25) pleit tegen een reductionistische visie op een eenheidswetenschap. Wetenschappen mogen niet tot elkaar worden herleid.
«
Samenwerking (en datde breedstmogelijke samenwerkingjuistde vruchtbaarste
zoekstrategie is, blij# onzejuiste ofonjuiste werkhypothese) is alleen mogelijk op
grond van het inzicht in de onherleidbaarheid van de wetenschappen tot elkaar."

De disciplines blijven de basis
De beweging tot eenmaking is er tot nader order nog niet in geslaagd samenwerking tussen de disciplines procedureel vast te leggen en bovenstaand citaat
wijst op de onmogelijkheid van zulke herleiding. De auteurs blijven dus uitgaan van disciplinariteit, van een noodzakelijke scholing in een discipline.
Disciplines zijn historisch gegroeide en institutioneel vastgelegde werkeenheden in instellingen die wetenschap als legitimatie gebruiken. Belangrijk

hierbij is 'historisch gegroeid' en 'institutioneel vastgelegd'. Disciplines zijn
ongelijk naar inhoud en naar vorm, hun kennistheoretische basis is niet altijd
duidelijk. Als regelbronnen zijn disciplinaire regels meestal negatieve regels.
Academische disciplines vertellen niet alleen wat men moet kennen, ze vertellen ook wat men niet moet kennen. Ze legitimeren met andere woorden hoe
op basis van sterk partiele kennis toch aanspraak gemaakt kan worden op
algemene kennis, op waarheid. Disciplines zijn machtsinstanties voor kennis-

verwerving.
"

Piaget (1973) stelt inzake de ontwikkeling van een hierarchie van niveaus van fenomenen en
hun samenhang vooral hoop in twee"synthetic disciplines": " These are ethnology, the multidimensional character Ofwhich is mani»t, and history, regarded not as the mere reconstitution
of events, but as an interdisaplinary research dealing with the diachronic aspects Ofeach Of the
fields studied by the various human sciences." Meer bepaald hoopt hij op een nomothetische
ontwikkeling van de geschiedenis, die gecombineerd met de inzichten van de sociologie en
de ethnologie, leiden tot de oplossing van het probleem van de samenhang tussen de subsystemen. Daartoe moeten ook een aantal intern-disciplinaire kwesties van samenhang worden
opgelost, zoals de band tussen micro- en macro-economie.
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De combinatie van het dogma van de hypothetisch-deductieve methode met
de wetenschappelijke discipline als sociale legitimering van partiele kennis
laat toe een wetenschappelijk literair genre te ontwikkelen waarin de auteur
herleid wordt tot instrument van het wetenschapsbedrijf. Wanneer de regels
worden gevolgd en strikt worden toegepast dan zou elk auteur in principe
dezelfde tekst produceren. Het is door deze discipline dat het subject in de
wetenschap verloren gaat. Een historische reconstructie van hoe de structuur
van de sociale wetenschappen tot stand is gekomen, werpt hierop een ander
licht dan de hoger gestelde formele benaderingen.
Interdisciplinariteit moet dus ook geplaatst worden in een historisch-institutionele analyse. Welke disciplines komen wel en welke niet in aanmerking
voor interdisciplinariteit, aan welke kenmerken moeten disciplines voldoen,
welke aanspraken moeten ze laten varen... Regtering en Karsten (1984: 212)
waarschuwen voor de uitbreiding van disciplinering in de nieuwe roep naar
<,I
interdisciplinaire studie: in feite gaat het hier om interdisciplinering: via processen van mathematisering, burokmtisering en technologisering ontstaat er een
organisatievorm van sociaalwetenschappelvke arbeid waarin integmtie - para·

doxaal genoeg - de arbeidsdeling niet aantast, maar juist verder perfectioneert».
Wanneer men de literatuur nagaat vindt men overigens weinig geslaagde
interdisciplinaire projecten. Ik zal dus pleiten voor een transdisciplinaire

benadering waarin de vertooggemeenschap wordt opgebouwd in de ontwikkeling van een nieuwe taal, een nieuwe'discipline: Dat gebeurt dan onvermijdelijk in een proces waarin de disciplines zelf worden gedeconstrueerd, waarin hun grenzen worden afgebouwd. Maar om zulk proces op gang te trekken
lijkt me duidelijkheid over het studieobject essentieel. Wat is het? Waarover
gaat het? Welke vragen stelt het? Welke specifieke methoden vraagt het? Met
andere woorden hoe vat men het studieobject in een onderzoeksvraag die niet
vanuit 66n enkele discipline kan worden beantwoord? Antwoorden op die
vragen veronderstelt een voorafgaande kritische beweging.

Wat te doen?
"Kritiek stelt teleur", zo begint Boehm (1977: 19) zijn Kritiek der grondslagen
van onze tijd. Boehm stelt in dat boek de kritiek als opgave bij uitstek voor de
filosofie: 'Als men de noodzakelijkheid van een kritiek wil funderen, kan dit
alleen gebeuren door aan te tonen dat het onderwerp behoe»
kritiek.
hee#aan

Dit is alleen te doen door de kritiek zelf. "De fundering van de opgave van de kritiek en de uitvoering ervan vallen samen . De mainstream wetenschapsbeoefening lijkt grondig aan herziening toe en voor diegenen die jaren in de marge
alternatieve denkwijzen voorstellen, versterkt een systematisch overzicht van
de kritiek die institutioneel onderdrukte subversie.
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Maar dan stelt kritiek teleur. Om het in voetbaltermen te zeggen: zolang je als
underdog op de counter kan spelen, scoor je af en toe wel eens. Maar als je het
spel zelf moet maken wordt dat plots minder evident. I<ritiek kan alleen werken
van de periferie naar het centrum toe, vanuit het studiebureau naar het atelier.
Eens komt het moment dat de kritiek overtuigt en erin slaagt de gevestigde
opvattingen te doen wankelen. Dan komt de vraag naar het alternatief. Hoe moet
het, hoe kan het dan wdl? Marx parafraserendm zou men kunnen zeggen: «De
wetenschapsfilosofen (-sociologen, -anthropologen) hebben de wetenschapsbe-.
oefening verschillend geinterpreteerd, het komt er nu op aan ze te veranderen .
Hoe kan men na de fase van kritiek, opnieuw zelf wetenschap beoefenen?
Veelal wordt op die vraag nogal sceptisch gereageerd. De (positieve) wetenschappers nemen kennis van de kritiek en pogen ze zonder de wetenschappelijke praktijk zelf structureel te veranderen - te integreren. Dat lukt des te beter
nu de kritiek ook gebruik maakt van de recente ontwikkelingen in'kern'-wetenschappen als fysica en biologie. Het lijkt erop dat de zelfverzekerdheid van de
wetenschappen niet echt is aangetast en blijft ti:ren op de vooral technische successen. Nochtans zou de hierboven ontwikkelde discussie de mogelijkheid
moeten openen voor alternatieve praktijken. Ik zal er later nog voor pleiten dat
de studie van de vrijetijd zich zou richten op dergelijke alternatieve praktijken.
Enkele vragen uit de wetenschapsfilosofische debatten lijken beslecht. Het
in het positivistisch onderzoeksprogramma ontwikkelen van een eenduidige
observatietaalloopt strop. De logisch-deductieve bewijsvoering blijkt niet sluitend. De algemeen maatschappelijk ideologische (en dus partijdige) inbedding
van het wetenschapsbedrij f is aangetoond. Maar het doorslaggevend argument
voor de noodzaak van herziening van het positivistisch uitgangspunt komt uit
een empirische studie van het wetenschapsbedrijf zelf, waarin het belang van
een interne ideologie wordt aangetoond. Wetenschappelijke kennis ligt vast in
een bijzonder soort teksten, onderhevig aan eigen sociale regels en bronnen.
Alleen daardoor al kan de werkelijkheid niet ontsnappen aan sociale constructie. De waarheid van de wetenschap is dus hoogstens een waarheidsaanspraak
van een wetenschappelijke vertooggemeenschap.
Wat onderscheidt nu dergelijke waarheidsaanspraak van zo'n vertooggemeenschap van elk ander verhaall Stengers en Latour duiden aan dat wetenschappers hun verhaal laten ondersteunen door betrouwbare getuigen, met
name de wetenschappelijke feiten die men door middel van wetenschappelijke
machines en constructies kan laten zien. Onderzoek als dat van Latour heeft
aangetoond dat het hierbij in feite niet gaat om het eenvoudig toepassen van
regels, maar dat het gehele bedrijf in feite draait om het voortdurend omgaan
met teksten en tekstvoorstellen in een sociale verhouding en met het oog op
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"Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert,
andern.» (Marx, 1 lde thesis over Feuerbach, 1845, MEW 3)
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het doen aanvaarden van eenzelfde gezichtspunt op de 'feiten' (die daardoor
ook zichtbaar worden). Het gaat inderdaad om een sociale praktijk waarbij
enerzijds regels en bronnen in de structuur vastliggen, maar waarbij die ook
telkens weer ge-re-produceerd moeten worden in het sociaal handelen van de
actoren. Het zijn die resultaten van wetenschappelijke sociale praktijken die
meteen ook het object van de studie isoleren, de discipline grondvesten.
Latour en ook Stengers stellen dat een wetenschap erin geslaagd is een
zwarte doos te maken. Een zwarte doos stelt een relatie in tussen wat er binnen
gaat en wat eruit komt die niemand in de praktijk kan contesteren. Want die
relatie zit ingebouwd in zo'n groot aantal onderzoeksprogramma's, die zelf
aanvaarde resultaten hebben opgeleverd, dat geen enkel individu de hoop kan
koesteren iemand te interesseren dat allemaal in vraag te stellen. «L'ouverture
d'une botte noire n'est pas un 6/enement impossible, mais hautement improbable." (Stengers, 1992: 26)
Wordt echter die zwarte doos als een artefact erkend dan komt men tot verstrekkende conclusies. «Nous n'avons jamais 86 modernes " beweert Latour
(1991) in zijn titel. Een duidelijke scheiding in disciplines en probleemvelden
is niet te maken. Wetenschap, politiek, recht, techniek, sociale kwesties en fictie lopen door elkaar. De problemen zijn hybride. Dat wordt echter ontkend
door wat Latour de grondwet van de moderniteit noemt. Daarin wordt precies alles gescheiden in objecten en subjecten en worden de hybriden (quasiobjecten en quasi-subjecten) ontkend. Maar precies door de ontkenning woekeren ze en nemen ze zoveel plaats in, vooral in het functioneren van de
netwerken die de natuur en de cultuur maken.
Latour stelt het quasi-object en het quasi-subject centraal. Vanuit de hybriden moet worden bepaald wat object en subject moet worden. Het ding komt
dus slechts tot stand in een waarheidsaanspraak, in netwerken waar controverses en belangen tegen elkaar worden afgewogen. De waarheid kan niet
worden afgeleid van het ding, het is hoogstens een waarheidsaanspraak van

diegenen die in naam van het ding bemiddelen.
Van het hoogste belang voor de studie worden aldus de instabiliteiten van
het ding. Stengers (1996: 52 ev.) spreekt over een pharmakon, een drug die
zowel vergif als remedie kan zijn. De afwezighed van stabiele en goed bepaalde
attributen maakt het probleem uit van elk pharmakon. Stengers' wetenschappelijk project richt zich nu precies op die pharmaka. Ze noemt het een'ecologisch' probleem omdat het zowel een'wetenschappelijk' als een'politiek' aspect
heeft. Het vereist "l'abandon de l'opposition entre WescripNon jidtle' et 'fiction;
comme aussi entre'constat' et'valeur; pour une dtmarche ouvertement constructiviste, qui a#irme lepossible, c'esth dire rbisteactivementauplausible etauprobable vistspar les dtmarches qui se veulent neutres." (Stengers, 1996: 96)
Het concept'vrijetijd'lijkt me een goed voorbeeld van eenpharmakon. Het
is

niet geschikt voor een benadering met de klassieke wetenschappelijke tech-
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nieken. Het is bij uitstek een hybride, een quasi-object en een quasi-subject.
Het wordt vooral bepaald door de mogelijkheden en leeft dus op de grens van
het reele, het imaginaire en het symbolische.
Ik zal in mijn onderzoek aangeven dat de uitbouw van een vrijetijdswetenschap in de positivistische traditie niet erg succesvol is geweest. Die onderzoekstraditie is in crisis, maar bevindt zich - ik verwijs naar de bovenstaande
discussie - in goed gezelschap. De crisis van de positivistische sociale wetenschap moet ook de vrijetijdstudie ten goede komen.
Of in die zin een (nieuwe) vrijetijdwetenschap tot de mogelijkheden
behoort lijkt een puur pragmatische zaak. Ik pleit dus voor de uitbouw van
een nieuw vertoog, van een vertooggemeenschap die in het grondvesten en
toonbaar maken van een tot nog toe onzichtbaar'feit' zichzelf als wetenschappelijk genootschap constitueert. Dat studieobject is het resultaat van een
sociale praktijk, van het samenwerken en vooral samenspreken van de wetenschappers. Dat moet gebeuren niet op interdisciplinaire maar op transdisciplinaire basis. Daarbij moeten mogelijkheden worden geschapen om los te
komen van de historische en positieve ballast van de disciplines. Bij interdis-

ciplinariteit of multidisciplinariteit blijven de bestaande disciplines als bouwstenen bestaan. Voor sommige onderwerpen staan ze in een hierarchische verhouding, waarbij de ene discipline hulpwetenschap is voor de andere. In
andere gevallen fungeren ze naast elkaar, wanneer het onderzoeksobject is
opgedeeld in 'aspecten', die elk een aanpak vanuit verschillende disciplines
legitimeren. Hoe het ook zij, men gaat ervan uit dat de werkelijkheid eenzelfde gelaagdheid vertoont als de organisatie van de wetenschap in disciplines.
Transdisciplinariteit daarentegen is anders op tenminste twee vlakken. Ze
zoekt naar een probleemomschrijving vanuit het object en transcendeert
daarin de disciplinaire perspectieven. Zo zal vrijetijd bijvoorbeeld worden
benaderd als een sociaal 6n psychisch 6n politiek vraagstuk, dat verkeerd
bekeken wordt vanuit Un disciplinair perspectief.
Transdisciplinariteit zal vervolgens ook een nieuw vertoog opbouwen
waarin verschillende disciplinaire theorieen kunnen opgaan. De deelnemende onderzoekers moeten bereid zijn hun discipline in zekere zin achter te laten
en dus in vraag te stellen. De transdiscipline trancendeert en wordt zo een
nieuwe discipline. In die zin moet van de crisis van de positieve wetenschap en
van de crisis van de vrijetijdwetenschappen gebruik worden gemaakt om
resoluut te opteren voor de voordelen van het epistemisch privilegie van sociaal gemarginaliseerde onderwerpen. Een wetenschap in wording dient haar
object tot een sociaal erkend feit te maken en daarvoor de nodige netwerken
te mobiliseren. Pas dan kan de'zwarte doos' (opnieuw) worden gesloten.
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Opkomst en neergang
van de vrijetijdstudies in Belgie *

«Een paard werkt zes uur, een werkman dertien uur

.

(Gentse turnbond, 1892)

"Als we een vervaging van de code'werktijd/vrijetijd vaststellen, is het derhalve niet duidelijk ofdaarmee een vrijetijdsmaatschappij of juist een prestatiemaatschappij wordt
aangekondigd"

(Mark Elchardus, 1992: 112)

In de meeste historische reconstructies van een wetenschappelijk studiegebied is het onderwerp min of meer duidelijk. Het vakgebied is afgelijnd door
een onderzoeksobject, of door een specifiek methodologisch perspectief, of
institutioneel georganiseerd in herkenbare disciplines, faculteiten en vakgroepen, - of het combineert alle of enkele van deze elementen. Dat laat de historicus toe zich te houden aan de erkende epistemologische grenzen en het vakgebied te volgen in termen van'oorsprong' en'ontwikkeling' van een actuele
praktijk. Het dominante paradigma wordt aldus belicht of de algemeen aanvaarde concepten worden in hun dynamiek bekeken. De historische reconstructie maakt deel uit van zo'n verduidelijking. Aan de ene kant staat de
hedendaagse disciplinaire praktijk, staat de wetenschappelijke theorie als de
meest abstracte en algemene formulering van het weten. Aan de andere kant,
de oorsprong, staan dan verschillende denkrichtingen, in hun specifieke context, die aanleiding gaven tot de onderzoekspraktijk. Voor volkomen gevestigde disciplines kan een dergelijke geschiedenis worden geschreven, ook al
omdat zo'n geschiedenis legitimerend werkt voor de bestaande hegemonie en
Het onderzoek voor dit hoofdstuk gebeurde samen met Patricia van den Eeckhout en werd
door beide auteurs in 1996 in het Engels gepubliceerd. Dit hoofdstuk is een licht gewijzigde
en aangevulde versie van die tekst.
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omdat elke geschiedenis vanuit het heden wordt geschreven. Een ontwikkelingsdynamiek wordt ontdekt in de opeenvolgende onderzoeksprogramma's.
De vrijetijdwetenschappen zijn (nog) geen gevestigde discipline. Het stuHet onderdiegebied is op verschillende wijze (al dan niet) georganiseerd.
een
enkele
slechts
wordt
plaatsen
eigen wetenschap gegund. In de
op
werp
een
meeste gevallen is het
vraagstuk in 66n van de gevestigde disciplines van
de sociale wetenschap. Kortom er is geen machtscentrum, geen'academie' van
waaruit de geschiedenis kan worden geschreven, waarvan de geschiedenis
moet worden geschreven. Er is dus ook geen beoordelingscriterium dat het
verhaal kan legitimeren als de ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis van
een bestaande entiteit/identiteit.
De pogingen tot geschiedschrijving zijn zeldzam. Verschillende bronnen
zijn wel ter beschikking. Er zijn de onderdelen van de sociale geschiedenis die
het ontstaan van iets als'vrije tijd' in het dagelijks leven van werkende mensen
zichtbaar maken. Er zijn de overzichten van delen van de studie van dat fenomeen, meestal beperkt tot de studie vanuit een bepaald perspectief: de socioEen echte inter- of
logie van de vrijetijd, de psychologie van de vrijetijd, enz.
een multidiscipvan
vorm
de
niet
onder
transdisciplinaire studie bestaat niet,
linaire benadering, noch als een kruispunt van disciplines.
Deze studie is een eerste poging geweest tot het schrijven van een geschiedenis van de studie van de vrijetijd in Belgie. Buiten de schaarse activiteitsverslagen van enkele onderzoekscentra en een paar bibliografieen, bestaat er geen
overzicht van het wetenschappelijk weten in het veld. Het collectief geheugen
wordt ook niet gevoed via academische structuren of netwerken, die alle een
zeer wisselend bestaan hebben gekend. Binnen het Nationaal Fonds voor
Wetenschappelijk Onderzoek bestond een werkgroep over vrijetijd. Maar de
ele naijver. Er bestaan
groep vergaderde amper, geblokkeerd door institution
dus geen aanzetten tot een'collectie f geheugen' voor de onderzoekers of voor

de opleiding in dit veld.
We hebben gepoogd een zo volledig mogelijke bibliografie samen te stellen
van beschikbare publicaties' sinds het midden van vorige eeuw. Onze zoektocht beoogt na te gaan (1) hoe het thema 'vrijetijd' een intellectueel probleem wordt en (2) hoe dat thema wordt opgenomen in institutioneel georganiseerd onderzoek aan universiteiten en bijzondere onderzoekscentra. We
'

vanuit een praktische interesis
Aangezien het onderzoeksgebied tot ontwikkeling gekomen
voor
vele
er
opdrachtgevers in de openbare of
se, bestaan
onderzoeksrapporten
ongetwijfeld
de priv6-sector die nooit zijn gepubliceerd. Zulke archieven zijn voor ons niet ontsloten. Zo
bestaat er een rijke schat aan materiaal in het marktonderzoek, dat inzake levenstijl-ontwikZo bestaan er
kelingen ver gevorderd is, maar omwille van de concurrentie geheim blijft.
de voordelen
niet
die
de
overheid
van
E6n
vele
zijn.
publiek
rapporten voor
waarschijnlijk
van de
wetenschap is de ethiek van de openbaarheid. Dit onderzoek
geinstitutionaliseerde
berust op openbare bronnen.

58

Opkomst en neergang van de vrijetijdstudies in Belgie

richten ons dus op het algemene thema en niet op bijzondere thematische velden als toerisme, sport of media, die elk in eigen disciplines worden ontwikkeld. Het is ons te doen om het sociale fenomeen van de vrijetijd en hoe dat
onderzoekspraktijken heeft beinvloed.
Voor zover mogelijk hebben we onze eigen opvattingen over het begrip
vrijetijd niet aan de geschiedenis opgedrongen: we zochten naar onderzoek
dat zelf het woord'vrije tijd' gebruikte. We hebben de bibliografie wel beperkt
tot teksten van enige wetenschappelijke of academische waarde, waardoor
ongetwijfeld interessante bronnen niet worden meegenomen. Zuiver politieke of morele stellingnames, meer speculatieve of poetische ontboezemingen
zijn niet in aanmerking genomen. We zochten naar sporen van het wetenschappelijke onderzoek. Voor- of para-wetenschappelijke teksten zijn vermeld voor zover ze de verdere ontwikkeling kunnen belichten.
Vrijetijdwetenschappen, zoals de meeste sociale wetenschappen, kennen
hoogdagen in hun band met de ontwikkeling van een 'welvaartsstaat'. De
technocratische sociale planning is wetenschappelijk onderbouwd en kan
rekenen op budgetten voor onderzoek. In diezelfde periode wordt het unitaire
Belgie omgebouwd tot een federale staat, met substantiele autonomie voor de
'gemeenschappen' (de Vlaamse, de Franstalige en de Duitstalige) en de'gewesten' (Vlaanderen, Brussel en Wallonie). De cultuurpolitiek wordt vroeg gedecentraliseerd. Het vrijetijdsonderzoek kent dus regionale verschillen. In het
hiernavolgend relaas zal men merken dat het christelijk gemspireerde onderzoek vooral Vlaamse voorbeelden kent en het sociaal-democratisch gedachtengoed Wallonie domineerde. Vrijetijdspolitiek en cultuurbeleid verschillen
regionaal en ook het onderzoek wordt daardoor getekend.
We pogen het verhaal te schrijven van hoe een groeiende 'vrije tijd' de
'vrijetijd' tot object van studie maakt, eerst buiten dan binnen de gestelde
onderzoeksinstituties. Zonder vooraf de gegevens te willen structureren, kunnen grosso modo vier fasen worden onderscheiden. Telkens lopen de wijzigingen in het onderzoek iets achter op de maatschappelijke ontwikkelingen.
De eerste periode verloopt van het midden van de negentiende eeuw tot de
Eerste Wereldoorlog: het fenomeen krijgt vorm en verschillende opvattingen
proberen het te duiden. De tweede periode omvat grosso modo het interbellum: de 'eigen tijd' voor werkende mensen is maatschappelijk erkend en de
duiding ervan is vooral een zaak van de'eigen organisaties'. De derde fase is die
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van de welvaartsstaat2: de vrijetijdspolitiek maakt deel uit van de welvaartsstaat en het onderzoek ernaar gebeurt aan de universiteiten. De laatste periode begint rond 1980: de openbare welvaartspolitiek wordt vervangen door
marktregulatie en het vrijetijdsonderzoek verliest aan perspectief. Die ontwikkeling en de institutionalisering van het onderzoek laten we ook in de
structuur van het hoofdstuk zien: van een chronologie gaan we over naar een

institutioneel overzicht
Zoals in andere wetenschapsdisciplines geeft een onderzoeksprobleem
aanleiding tot professionalisering en institutionalisering van het onderzoek.
Wat hier echter niet gebeurt is het tot stand komen van specifieke intradisciplinaire paradigma's, die een eigen conceptueel apparaat en een onderzoeksagenda, relatief onafhankelijk van het sociale pragmatisme, kunnen sturen.
Vandaar dat het in Belgie zo moeilijk is de'vrijetijdstudies' in stand te houden.
We zijn er ons van bewust dat deze geschiedschrijving ook die visie op de
stand van het onderzoek uitdrukt.

De tijd van de industrie
In het midden van de negentiende eeuw is Belgie, in vergelijking met de buurlanden, al sterk geindustrialiseerd. Bij de volkstelling van 1864 werken er op
een totale bevolking van 4.340.000 mensen 2.220.000 in de landbouw en
1.400.000 in de industrie (Chlepner, 1972). In de textielindustrie in Gent werken zowel kinderen als volwassenen twaalf A veertien uur per dag. In de Cockerill- fabrieken begint de arbeidsdag v66r 1848 om 5u30 en eindigt om 7u's
avonds. Na 1848 werkte men er van 6 tot 6u. In het Gentse socialistische volkshuis, 'Vooruit', kan men vandaag nog de muurschildering zien waarop een

familie te zien is met het onderschrift: «De klok slaat vijf uren. Half slapend
"

gaan ze naar het werk.
De industriele doorbraak komt er in de periode 1850-1884. De bestaande
textielindustrieen verhogen hun capaciteit met 300 tot 800 procent. De wolindustrie verzevenvoudigt de productie. De steenkoolmijnen verhogen de pro-

2

Het sociaal akkoord dat aan de basis ligt van dit'fordistisch regulatiemodel' is in Belgie in
1943 afgesloten. Het zal dertig jaar lang het kader vormen van een ideaaltypische sociale vrede, die echter geregeld door de sociale strijd wordt doorbroken. De'Koningskwestie' - de
de bezetting
na-oorlogse afwikkeling van de dubbelzinnige houding van Leopold III tijdens

- geeft aanleiding tot een opstandige algemene staking in

1950. Ook de modernisering van
de
sociale
prijs die daarvoor betaald
vijftig en
wordt leiden tot een vijf weken lange algemene staking in de winter van 1960-1961. Alleen
de jaren 1961-1971 worden gekenmerkt door een expansiepolitiek en een relatieve sociale
vrede. De economische crisis van 1973 en de daarop volgende ideologische ontwikkelingen
een verouderd productieapparaat in de jaren

zullen vanaf 1979-1980 het sociaal akkoord van 1943 openbreken.
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ductie met 800 procent. Staal, ijzer, vlas, lichte industrie, glas, cement, zink...:
de industriele omwenteling is voelbaar. De productie is gericht op de uitvoer.
Lonen en arbeidsomstandigheden blijven slecht. De winsten (opbrengsten
van 20, 30 en 40 procent waren legio) versterken het holdingkapitalisme
(Witte & Craeybeckx, 1985: 57 e.v.).
Volgens de industriele peiling van 1896 werken 55 procent van de Belgische industriearbeiders 10 uren of meer per dag. Op dat ogenblik is er nog
geen enkele algemene regeling inzake de arbeidstijd voor volwassenen. Dat
blijft zo tot de wet van 14 juni 1921 op de acht-uren-dag. Het eerste (niet-academische) onderzoek dat expliciet gericht is op de vrijetijd verschijnt pas op
het eind van de jaren twintig. Voordien steunden de sociale historici zich op
regerings- en budget-enquttes over de werkomstandigheden van de arbeidende klasse. Er bestonden ook verscheidene monografische en sociografische studies.

Gedreven door een positivistische ambitie naar een empirische studie van
de sociale werkelijkheid (om ze te analyseren, te controleren en te beinvloeden) doen statistici, geneesheren, filantropen, nationale en lokale overheden
onderzoek. Daarin komt het vrijetijdsvraagstuk slechts marginaal aan bod.
Zo hebben de regerings-enqu6tes van 1843-1846 en van 1886 naar de leef- en
werkomstandigheden van de arbeiders nauwelijks aandacht voor de vrije tijd
en voor de vrijetijdsactiviteiten. Niet dat de onderzoekers hun aandacht alleen
richten op de productieve levenssfeer. Wel wordt de interesse voor de reproductieve activiteit sterk bepaald door wat van belang is voor die productie:
voeding, hygiene, huisvesting en in 1886, ook opvoeding. Van een 'vrije' tijd,
een eigen tijd, is dan nog nauwelijks sprake.
De weinige bemerkingen over de vrijetijd gaan vooral over de'morele condities' van de werkende klasse in het algemeen. De slechte materiale toestand
zou zijn verergerd door het overmatige alcoholgebruik en door de viering van
de 'Blauwe Maan(lag'3. In de enqutte van 1886 komt de informatie over recreatie en ontspanning steevast voor onder de hoofding "moraliti de la classe
ouvrure".
In de werkelijkheid is er ook nauwelijks tijd of geld voor vrijetijd. De

gezinsbudget-enquttes gaan over de kost van de reproductie en geven een
beeld van het magere aandeel van vrijetijd in het leven van de werker. Er moet
wel rekening gehouden worden met het feit dat de gegevens uit een budgetenqutte alleen betaalde vrijetijdsactiviteiten in rekening brengen. Daarenboven bestaat er een zekere terughoudendheid in het toegeven van wat als'luxeuitgaven' wordt bestempeld (Davies, 1992).

'

De Blauwe Maandag was

de gewoonte van arbeiders, die na de zondag nog weekgeld over
hebben, om niet te komen werken.
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De budget-enqu6te van Eduard Ducp6tiaux van 1853 laat zien dat slechts 3,9
procent van een gemiddeld arbeidersinkomen wordt besteed aan'luxe-uitgaveni vooral cafdbezoek en tabak. Sommigen wonen feesten bij of slagen erin
geld te verliezen bij de loterij (Ducpatiaux, 1855). De reele uitgaven voor drank
staan in contrast met de nadruk op de bandeloosheid die in zijn studie van de
fysieke en morele condities van de jonge arbeiders wordt onderstreept (Ducp6tiaux, 1843). In deze compilatie van sociale,studies uit Europa en Amerika,
bespreekt de auteur de "amusements et ricompensespopulaires" (het volkse vermaak en beloning). Hij stigmatiseert het barbaarse amusement van de arbeidersklasse en hij bekritiseert de apathie van degenen die zijn afkeer ervoor
delen. Vanuit die morele bekommernis en als een waar voorloper van een sociaal vrijetijdsbeleid, pleit Ducpatiaux vervolgens voor voldoende vrije tijd en
voorzieningen gericht op recreatie en vorming. De gezinsbudget-enqutte van
1891 betreft vooral goedbetaalde industriearbeiders. Nochtans blijft het aandeel voor vrijetijd beperkt tot 5,7 procent van de gezinsuitgaven (Salaires et
budgets ouvriers, 1892). Het onderwerp wordt dus verder niet uitgediept.
In hetzelfde jaar als Ducpatiaux, publiceert de conservatieve, maar sociaal
bewogen, katholieke mijningenieur Frederic Le "Play zijn eerste deel monogra"
fieen over arbeidersgezinnen, onder de titel: Les Ouvritrs Europiens. Hij
zoekt naar de voorwaarden voor een sociale harmonie en die zoektocht is
gebaat door preciese en nauwkeurige observatie van sociale processen en problemen. Voor hem zijn gezin en religie de basis van de beschaving. Zijn studie
zoekt dus naar representatieve voorbeelden van verschillende gezinstypes. Hij
beoogt een volledige beschrijving van het gezinsleven van de arbeiders met
het budget in het centrum van de organisatie. In deze studies komt de vrijetijd
explicieter naar voren.
In een monografie over een Brussels typograaf gaat meer dan een bladzijde
over vrijetijdsuitgaven en -besteding (Dauby, 1859). Onder de impuls van een
Brants, worBelgisch bewonderaar van Le Play, de katholieke socio-econoom
«
den na 1886 nog monografieen gepubliceerd in een reeks Ouvriers des deux
mondes" (Brants, 1906). Overal komen er notities in voor over de ontspanning en de vrijetijdsbesteding van de arbeiders. Arbeidersgezinnen die hun
ontspanning aanpassen aan hun beperkte middelen en het drankgebruik, de

weddenschappen bij de duivenvluchten, de hanengevechten en de zangvogelwedstrijden mijden, mogen rekenen op de instemming van de auteurs. Naar
de minder aanbevelingswaardige ontspanningsvormen van andere arbeiders
wordt met nauwelijks onderdrukte afkeer verwezen.

Onderzoek en sociale controle
Brants is een zeer invloedrijk leraar aan de Ecole des Sciences Politiques et
Sociales, in 1892 opgericht aan de Rechtenfaculteit van de Leuvense Universi-
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teit (Meerts, 1992). Naar het eind van de negentiende eeuw toe steunen de
katholieken, verontrust door de stijgende spanning tussen de sociale klassen,
enige staatsinterventie om de ergste sociale mistoestanden tegen te gaan. De
'Ecole' zou de technocraten en de politici vormen voor zo'n sociale en arbeiderswetgeving. In zijn sterk toepassingsgerichte "Con#rences dYconomie
.

sociale

onderwijst Brants de moderne technieken van observatie en onder-

zoek. Het is nog geen sociologie. Brants gebruikt een zeer pragmatische
inductieve methode, maar hij ontwikkelt geen theorie van kennisverwerving
of van de maatschappij. Dat gebeurt in het Institut sup6rieur de philosophie

(Meerts, 1992), waar men naar een compromis zoekt tussen de nieuwe wetenschap en de christelijke ethiek (Wils, 1991). Hier worden later, in de jaren dertig van deze eeuw, de eerste'echte' sociologie-cursussen van de Leuvense universiteit gedoceerd (De Bie, 1972; 1988).
Onder invloed van het empiricisme van Brants en Le Play, alsook van de
'Historische School', produceert Vliebergh verschillende sociografische
monografieen over agrarische streken. Die interesse komt voort uit een groeiende bezorgdheid vanwege de katholieken voor de ontwikkelingen in die landelijke gemeenschappen. Vliebergh, zelf professor in Leuven en leidend lid
van de katholieke Boerenbond, inspireert andere sociografische studies. Tussen 1906 en 1926 worden zeven bijdragen van Vliebergh, Ulens en Verhulst
gepubliceerd in de'M6moires' van de Koninklijke Academie van Belgie.
Het onderzoek steunt op grondige studie van gedrukte bronnen en
archiefmateriaal en op een uitgebreide schriftelijke en mondelinge ondervraging van dorpsnotabelen en anderen. Vele aspecten van de streek worden
besproken, veelal vanuit historisch oogpunt. De inleidende hoofdstukken
geven de bronnen weer en een stellingname van de auteurs over hun bedoeling de leef- en werkomstandigheden van die landelijke gemeenschappen te
beschrijven. Hoewel er geen theoretische discussie volgt, tonen de vragenlijsten dat 66n van de belangrijkste bekommernissen de (morele) invloed van de

industrialisering, de verstedelijking en de bevolkingsmigraties is. Het vrijetijdsprobleem wordt vanuit dat perspectief benaderd: wat zijn de geliefkoosde
ontspanning en spelen van de boeren en de landarbeidersZ Hoeveel geld
wordt daaraan gespendeerd? Wat met de foor, dansen en stropen? Drinken de
mensen? En zo ja, waar, wanneer en wat drinken ze? Drinken de mensen meer
dan vroeger en drinken ook vrouwen alcohol? Hoe staat het met het lezen en
hoe kan deze vrijetijdsbesteding worden bevorderd? Zijn er bijzondere oogstfeesten? De antwoorden worden gebundeld onder de hoofding "genre de vie"
.
moeurs", of "vie rurale of nog "divertissements et coutumes, en behandelen
meestal de evolutie in de drie of vier decaden voor het onderzoek. Vooral de
ontwikkeling van de duivensport en het fietsen wordt onderstreept.
In 1910 publiceert de Engelse industrieel Seebohm Rowntree, op zoek naar
oplossingen voor het armoedeprobleem in Groot-Brittannie, een sociografi-
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sche studie over Belgie. Vrijetijdsuitgaven komen bijna niet voor in de door
hem verzamelde gezinsbudgetten. Het is niet verwonderlijk dat de geheelonthouder Rowntree een bijzondere aandacht besteedt aan het drankprobleem
en aan spelen en weddenschappen. Daarnaast wordt ook de favoriete vrijetijdsbesteding van de Belgische arbeider, de duivenvluchten, uitgebreid
behandeld (Seebohm Rowntree, 1910).
V66r de Eerste Wereldoorlog is er weinig geld en tijd voor vrijetijd bij de
Belgische arbeider. Toch is er een bekommernis bij de parochiepriesters en de
katholieke bourgeoisie om de'eerlijke arbeiders' en de jeugd van de straat en
het cafl weg te houden (Van Damme, 1981; Stallaerts en Schokkaert, 1987).
Deze paternalistische initiatieven gaan van koren, toneel, fanfares en gymnastiek tot eigen drank- en kaartgelegenheden. Op die manier probeert de kerk
de secularisatie (en later het socialisme) tegen te gaan in een periode waarin
zij haar invloed begint te verliezen. De progressieve liberalen geloven van hun
kant in vorming als een middel tot opwaartse sociale mobiliteit en concentreren hun inspanningen op de organisatie van lezingen en bibliotheken en initiatieven geinspireerd door het belangrijkste Vlaamse andragogisch initiatief:
de University Extension of de hogeschooluitbreiding van de jaren negentig
(Van Damme, 1981). Die initiatieven bereiken veelal alleen de lagere middenklassen en de elite van de arbeidersklasse. Met de groei van de socialistische en
ook van de christelijke arbeidersbeweging, ontstaan ook de eigen ontspannings- en vormingsinitiatieven. In de volkshuizen of hun christelijke tegenpolen worden lezingen, bibliotheken, toneelvoorstellingen, muziekavonden,
gymnastiek en vergaderzalen georganiseerd(Van Damme, 1981; Deg6e, 1986;
Stallaerts en Schokkaert, 1987).

Arbeidstijdverkorting levert eigen tijd
Met de wet van 14 juni 1921 wordt de arbeidsdag beperkt tot acht uur en de
werkweek tot 48 uur. De wet geldt alleen voor industriearbeiders. In de sectoren met een gunstige krachtsverhouding bestaat de maatregel al vroeger. In
andere sectoren gaat de invoering echter moeilijker. Hoe het ook zij, de beperking van de arbeidsdag maakte de vrije tijd van de arbeiders tot een interessant en legitiem vraagstuk. Dat wil echter nog niet zeggen dat er wetenschappelijk onderzoek naar wordt gedaan.
De arbeidersorganisaties juichen de verkorting van de werktijd toe. Vooral
de socialisten hebben er hard voor gevochten. In 1889 is 1 mei een internationale strijddag voor de achturendag geworden. De eis staat al in het programma van de eerste arbeidersinternationale, geformuleerd te London in 1865.
De Belgische arbeiders voeren voor het eerst strijd in 1870-1871 voor een...
tienurendag. Pas in 1889 volgt het verbod op kinderarbeid onder de twaalf
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jaar en wordt de werktijd voor adolescenten beperkt tot twaalf uur. De eerste
maatregel voor volwassenen dateert van het begin van deze eeuw: in 1905

wordt de zondagsrust ingevoerd en in 1909 de negenurendag in de mijnen.
Deze strijdfase wordt pas afgesloten na de Eerste Wereldoorlog.
Meer dan dertig jaar heeft het geduurd voor de achturendag er komt.. Op

de 1 mei-betoging van 1892 lopen de Gentse turners nog met een bord: "Een
paard werkt zes uur, een werkman dertien uur". En met de invoering van de wet
van 1921 is de achturendag n6g geen feit. Eind 1921 zijn er nog 56 stakingen
nodig om de ondernemers te verplichten de wet toe te passen. Tot 1929 zou
het aantal erkende afwijkingen oplopen tot 5.275. De 75 arbeidsinspecteurs
stellen daarenboven tot 1929 bijna 2800 processen-verbaal op (Chlepner,
1972; Maes &Van Rie, 1985; Corijn, 1989c).
Hoe dan ook, de niet-arbeidstijd neemt toe. De nieuwe vraag wordt nu:
hoe zal deze vrijgekomen tijd worden besteed? Zal het verhoogde loon en de
nieuw vrijgekomen tijd naar drank op caf6 of andere onwaardige bestedingen
gaan? Die bekommernis is niet nieuw. Vanaf het eind van de negentiende
eeuw waren katholieke en socialistische arbeidersorganisaties (de laatste sterk
beinvloed door de werking van progressieve liberalen) in de weer voor de culturele'verheffing' van hun leden. Het interbellum kent een massificatie en een
uitbreiding van dit opvoedend werk, zowel ingebed in de politieke, sociale en
economische organisaties als in nieuwe instellingen.
Vrijetijdsvoorzieningen verschaffen is niet de enige doelstelling van die
organisaties. Ze zijn vooral gericht op de organisatiebinding van mannen,
vrouwen en jongeren (meestal trouwens als afzonderlijke groepen benaderd).
De arbeider moet aldus ideologisch worden afgeschermd van de andere verenigingen en vooral van de allergrootste rivaal: de commerciele vrijetijdsbesteding. In de meeste gevallen worden hiervoor alternatieven aangeboden. En
wanneer dat niet mogelijk is, zoekt men naar controle en regulering van het
gebruik door de leden van dit commerciele aanbod (Laermans, 1992).
De katholieken zoeken naar middelen voor een proactieve herkerstening
van de samenleving onder de hoede van de kerk. De effecten van die Katholieke Actie strekken zich tot ver in de jaren vijftig uit (Laermans, 1992). Secularisatie wordt op elk vlak tegengegaan. De commerciele vrijetijdssector - cafts,
cinema's, danstenten, sport- is de schietschijfbij uitstek in dit offensief tegen
de modernisering, het materialisme en moreel verval (Stallaerts en Schokkaert, 1987). Ook de socialisten vrezen de verleiding van de commerciele vrijetijdsbesteding bij de werkers. Ze zou vooral de jeugd bezoedelen en afieiden
van de goede zaak (Dooms, 1983-1984; Temmerman, 1978-1979). Tegenover
de commerciele ontspaning, de burgerlijke perversies en het dierlijk plezier
(zoals alcoholgebruik, weddenschappen, spelen en carnaval) wordt een puriteinse socialistische tegencultuur geplaatst, gebaseerd op zelfdiscipline
(Deg6e, 1986).
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Vooral de jeugdbeweging wordt in beide kampen gemobiliseerd. In de socialistische jeugdbeweging is een kleine, maar niet onbelangrijke stroming actief.
Vanuit Oostenrijk en Duitsland wordt via Nederland de idee 'Socialisme als
cultuurbeweging' in Vlaanderen geimporteerd (Temmerman 1978-1979). Ze
komt op tegen de'verburgerlijking' van de arbeidersklasse en richt zich op de
ontwikkeling van een'socialistische houding' eerder dan op sociale of economische veranderingen. Tot de idealen behoren het'terug naar de natuur', het
'terug naar het oude volksvermaak' en een puriteinse houding tegenover drinken, roken en andere roes. Deze stroming ligt dus helemaal in de lijn van de
hoger vermelde afwijzing van de moderne vrijetijdsbesteding in een kapitalistische samenleving (Temmerman, 1978-1979; Dooms, 1983-1984).
Zowel de socialisten als de katholieken hebben een zeer paternalistische en
moraliserende houding tegenover vrijetijd (ACW, 1922; Depasse en Andr6,
1931; Cool, 1932; Schmook, 1932; Depasse, 1936; DegZe, 1986; Stallaerts en
Schokkaert, 1987). Zonder ondersteuning, zo klinkt het argument, zouden de
arbeiders ten onder gaan aan de verleiding en de intoxicatie van de commerciele vrijetijdsbesteding. Die zoekt immers alleen winst en miskent morele en
educatieve doelstellingen. En ook al lezen de arbeiders boeken, ook al wonen
ze lezingen, toneelstukken of muziekuitvoeringen bij, hun voorkeur gaat
steeds uit naar de meest vulgaire varianten. Alleen een'arbeiderselite' kan de
'goede' keuzes maken in de vrijetijd. Het gros heeft begeleiding nodig om de
moreel en intellectueel verrijkende keuzes te maken. Naast de noodzakelijk
rust, moet de vrijgekomen tijd worden gebruikt voor volksopvoeding en
gezonde ontspanning (zoals atletiek). Dat zijn de enige opties.
Er moet nochtans oplettend worden toegekeken op het verschil tussen het
ideaal en de praktijk. De impact van de morele en intellectuele activiteiten
blijft veelal beperkt tot de militanten. Vele leden zijn vooral geinteresseerd in
de praktische kant van de activiteiten: koken, hygiene, kinderverzorging,
huishoudelijke vorming en zelfs professionele bijscholing. Ook de puur ont-

spannende activiteiten doen het goed: caftbezoek in het parochie- of het
Volkshuis of de'koffietafels' (Stallaerts en Schokkaert, 1987). Zelfs de lessen in
huishouding waren niet altijd een succes (Christens en De Decker, 1986).
Er zijn pogingen om vorming en vermaak te combineren, maar ze zijn niet
erg succesvol. Temmerman (1978-1979) suggereert dat de leden van de plaatselijke socialistische jongerenorganisatie veelal uitsluitend aan de recreatieve
activiteiten deelnemen. Deg6e (1986) verwijst naar een rapport van Landvreugt over de vormingsactiviteiten in de socialistische arbeidersbeweging,
waarin de auteur zich beklaagt over het peil van de lokale cultuurmanifestaties. Kwantiteit zou de kwaliteit overheersen. Vanaf het einde van de jaren
twintig zou de socialistische educatieve inspanning zich vooral richten op
directe en zichtbare resultaten: namelijk de vorming van kaders en technocraten (Deg6e, 1986). De andere activiteiten worden aan de lokale afdelingen
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overgelaten en dus minder ernstig genomen (Debruyne, 1975-1976). In de
jaren dertig wil de nieuw opgerichte vormingsorganisatie van de christelijke
arbeidersbeweging afzonderlijke activiteiten plannen voor de elite en voor de
gewone leden. Volgens Vanhaverbeke (1980) en Verleyen (1985) zijn de eerste
meer succesvol dan de tweede.

Vrijetijdonderzoek tegen de modernisering
In het interbellum worden de eerste onderzoeken over vrijetijd uitgevoerd in
het raam van de Katholieke Actie tegen secularisering en modernisering Ze
worden niet door academici maar door bezorgde burgers opgezet. De auteur
van het eerste onderzoek is Sledsens, een verontrust Antwerps katholiek.
Onder de indruk van de vermeende gevaren van de toegenomen vrije tijd
onderzoekt hij de vrijetijdsbesteding van de Antwerpse arbeiders in de jaren
1922-1926 (Sledsens, 1929). Hij maakt een inventaris op van instellingen en
organisaties, hij gebruikt statistisch materiaal van bioscoopzalen, muziekzalen, theaters, balzalen, openbare bibliotheken, van initiatieven voor volksopvoeding, van de belasting op gokken, enz. Nog interessanter zijn echter Sledsens' kleurige beschrijvingen van hoe Antwerpse arbeidersgezinnen werken,
leven en hun vrije tijd besteden. Omdat hij vreest dat deze gezinnen, en in het
bijzonder de vrouwen, hem als onderzoeker de deur zouden wijzen, stelt hij
zich voor als een gezant van het liefdadige Sint-Vincentiusgenootschap. Vijf
zogenaamd typische gezinnen worden uitgezocht. Inkomen, huur en behuizing worden beschreven. Van elk gezinslid geeft hij beroep, karakter, moraal
en vrijetijdsbesteding weer. Het is Sledsens niet om een neutrale beschrijving
te doen. Weinig vrijetijdsactivteiten vinden in zijn ogen genade. Hij weerhoudt zich niet van een gepassioneerd pleidooi tegen de onterende activiteiten die veelal de voorkeur hebben. Filmbezoek of sportmanifestaties bijwonen zijn verderfelijk omdat ze inspelen op de emoties en de vlucht voor de

dagelijkse realiteit.
Sledsens' denkbeelden en alternatieven stemmen overeen met de benadering van de katholieke arbeidersorganisaties. Nochtans lijkt hijzelf, een advocaat, er niet rechtstreeks bij betrokken. Voor de verkiezingen van 1936 staat hij
als middenstander op de lijst van de Katholieke Partij (Van Mechelen, 1980).
Hij beschouwt de arbeider als een zwak wezen, dat instinctief aangetrokken is
tot de laagste en de makkelijkse ontspanning, zoekend naar onmiddellijk
genot. Zoals de katholieke en de socialistische arbeidersbeweging dringt ook
hij aan op valabele alternatieven, met het oog op morele en intellectuele verheffing. Typisch voor de katholieken is de nadruk die wordt gelegd op het
belang van het gezinsleven. Zo kan het bezit van een radio hen aanzetten tot
het thuisblijven na het werk. Maar anderzijds mag het gezin hem dan ook
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weer niet weerhouden deel te nemen aan de culturele activiteiten van de
beweging. Er wordt dus gezocht naar een precair evenwicht tussen gezinssamenhang en inschakeling in de zuil.
Edn van de katholieke organisaties die zeer militant opkomt tegen de effecten van de modernisering is de Katholieke Arbeidersjeugd, de K.A.J. Hun
morele leider is Cardijn, leerling van de hoger vermelde Brants. Zijn slogan is:
'Zien, oordelen, handelen.' Vanuit die inspiratie wordt onderzoek gedaan naar
de levens- en werkomstandigheden van de katholieke arbeidende jeugd.
Gedurende het jaar 1931-1932 is het jaarthema van onderzoek en discussies
de vrijetijdsbesteding van de arbeidende jeugd. De brochure'Ter verovering
van den vrijen tijd', jaarprogramma 1931-32, dient als leidraad. Daarin worden de negatieve effecten van de commerciele vrijetijdsbesteding en van de
daarbij gemaakte winsten besproken. Familie en sociale organisaties verliezen
de controle over de vrije tijd en over de wijze van besteden. De arbeidersklasse, de samenleving en zelfs de beschaving zouden het ergste lot zijn beschoren
als vrijetijd niet wordt besteed aan morele, religieuze, sociale en intellectuele

ontwikkeling.
Het wordt de opdracht van de katholieke jeugdorganisatie de vrijetijdsbesteding te beinvloeden en alternatieven binnen de'natuurlijke vrijetijdsomgeving' van de jeugd uit te werken. Verantwoordelijke jeugdigen wordt opgedragen op onderzoek uit te trekken bij hun vrienden. Zij moeten de vragenlijst
min of meer uit het hoofd leren, omdat de ondervraagden niet mogen weten
dat het om een onderzoek gaat. Precieze vragen peilen naar de beschikbare
vrije tijd en of die voldoende is voor ontspanning, religieuze toewijding en
vergaderingen. Hoe kan de vrije tijd worden uitgebreid? Hoe gebruiken de
werklozen hun toegenomen vrije tijd? Een ander deel onderzoekt het morele,
intellectuele en emotionele leven van de jongere. Hoe is de sfeer thuis? Hoe zit
het met de huisvesting? Werkt moeder? Wordt de vrije tijd thuis doorgebracht? Wordt er gelezen, worden voordrachten gevolgd, speelt muziek een
roRDe commerciele vormen van vrijetijdsbesteding - film, dansen, drinken,
sport...- zijn onderwerp van een derde deel van het onderzoek.
De jongeren wordt niet alleen gevraagd de feiten weer te geven, ze worden
ook naar hun mening gevraagd over beschikbare tijd en het gehalte van de
tijdsbesteding. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de lokale afdelingen en
wordt besproken in de regionale vergaderingen. De archieven beschikken nog
over delen van het onderzoek. Nochtans denken we niet dat er ooit een nationale synthese is gemaakt. Dit is niet zo verwonderlijk, omdat blijkbaar niet
zozeer de resultaten als wel het educatieve effect van het onderzoeksproces

zelf centraal heeft gestaan.
De Katholieke Arbeidersvrouwen (K.A.V.) zijn ook bezorgd om de toenemende secularisering van de samenleving (Christens en De Decker, 1986). In
1938-1939 is het jaarthema'gezinsleven' en de K.A.V. organiseert er een grote
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enquZte over. Het onderzoek gaat vooral over het al dan niet standhouden van
de christelijke gezinswaarden. Het onderzoek wordt toevertrouwd aan een
academicus van de K.U. Leuven, met name Devolder.

Naar een vrijetijdsociologie
Vanaf de eeuwwisseling onderhouden katholieke academici een ambivalente
relatie met de sociologie. Men kan zeggen dat zowel in de Ecole des sciences
politiques et sociales als in het Institut suptrieur de philosophie de inductieve
empirische methode en het belang van de waarneming worden erkend. Nochtans verzetten bepaalde kringen in het filosofisch instituut, dat de theoretische
ontwikkelingen binnen de sociologie op de voet volgt, zich tegen de sociologie
als een'systeem' waarbij de realiteit alleen via de waarneming wordt benaderd.
De moraal en de religie, zo argumenteren de katholieke filosofen, kunnen
nooit worden doorgrond wanneer ze worden gereduceerd tot hun waarneembare sociale functies (De Bie, 1988). Sociale waarneming mag nooit los komen
van haar normatieve tegenpool, de sociale filosofie (Devolder, 1943). Daarenboven wordt de sociologie vereenzelvigd met een antireligieuze en antiklerikale filosofie, die de christelijke moraal en religie zal ondermijnen en zal vervangen door een nieuwe levensvisie zonder enige referentie naar het
trancendente (Ladri re, 1961).De stille overgang van het onderzoek naar academische instellingen wordt zo toch begeleid met de nodige wijsgerige argumenten om ervoor te zorgen dat een moreel uitgangspunt gehandhaafd kan

blijven.
Op het eind van de jaren dertig komt daarin verandering. In het jaar 19381939 wordt kanunnik Leclerq, die sinds 1921 moraalfilosofie en natuurrrecht
onderwees, aan het Filosofisch Instituut benoemd. Kort daarna voert hij de
sociologie in als een deel van zijn cursus moraalfilosofie. Het jaar nadien
wordt het een apart vak in de opleiding. Andere afgeleide vakken volgen en
tegen 1945 heeft de K.U. Leuven Un van de best ontwikkelde sociologie-programma's in Europa (De Bie, 1961).
Het thema van die wending is dat exacte kennis over de sociale realiteit,
gesteund op zorgvuldige en methodische observatie, noodzakelijk is. De
mogelijkheid van een 'waardenvrije' wetenschap wordt geponeerd met als
beperkte opdracht: het nauwkeurig beschrijven van de bestaande werkelijkheid, zonder oordelen over hoe ze er zou moeten uitzien. Devolder (1943a)
publiceert een pleidooi voor de volledige scheiding van observatie en norm,
van sociologie en sociale filosofie. Deze richting heeft voorlopers in de katholieke sociografische studies van het begin van de eeuw. Ze zijn het product van
een empiricistische stroming die zich niet mengt in de filosofische theoretische debatten. Ze'houden zich aan de feiten'.
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Het is die Devolder (1943b) die belast wordt met het gezinsonderzoek bij de
K.A.V.-leden. Een vragenlijst wordt verspreid onder 135.000 mensen. Begin
1939 zijn ongeveer 15.000 bruikbare formulieren ingezameld. Devolder doet
de analyse en Leclercq schrijft de inleiding. Daarin wordt onderstreept hoezeer goede bedoelingen niet volstaan om de wereld te verbeteren: voor alles
heeft men nood aan een exacte kennis van de feiten. Volgende vragen worden
behandeld: heb je nood aan een thuis? waarom? vind je het plezierig in moeders keuken? waaromi welke elementen zijn nadelig voor het gezinsleven? wat
kan er gedaan worden om het gezinsleven te bevorderen en wat heb jij al
gedaan? helpt dat

Het blijkt dat 43 procent van de respondenten 'economische problemen'
(vrouwelijke loonarbeid, werkloosheid, armoede) als de belangrijkste oorzaak voor de teloorgang van het gezinsleven aanduiden. Maar niet minder
dan 41 procent beschuldigt de vrijetijdsactiviteiten: onverantwoord gebruik
van film en radio, alcoholisme en caf6bezoek,'vuile' boekjes en illustraties...
Daarom, zo stelt Devolder, moet de culturele en morele verheffing van het
gezin gelijke tred houden met de groeiende materiele welvaart. Spijts zijn pleidooi voor een waardevrije sociologie, staat het commentaar op de enqu6te vol
met expliciete en impliciete waardeoordelen. Het beschrijft hoe de commerciele vrijetijdssector de jonge arbeider, met een vervelende job, maar met
eigen geld, aantrekt. Gezinnen spatten uit elkaar omdat de ouders niet weten
hoe ze de traditionele gezinswaarden moeten verzoenen met de moderne vrijetijdsbesteding. En precies op dit punt wordt de educatieve rol van de vrouwenbeweging gesteld. Het verzet van de auteur richt zich vooral tegen de geldzucht van het commerciele vrijetijdsaanbod. Psychologische, noch familiale,
noch educatieve behoeften worden in rekening gebracht. En zoals de overige
takken van de industrie, creeert de vrijetijdssector ook zijn eigen vraag. In zijn
hulde aan de heldhaftige Vlaamse huisvrouw, baken in de strijd tegen industrie, film en openbaar vermaak en in zijn positieve conclusie dat'spijts alles' de
kern van het Vlaamse gezin de christelijke moraal is gebleven, valt Devolder
volkomen uit zijn academische neutrale rol.

Emancipatie via de staat
We hebben geen spoor gevonden van onderzoek over de vrijetijdsbesteding
van de arbeiders vanuit de socialistische arbeidersbeweging. De socialistische
arbeidersbeweging legt zich vooral toe op het wetgevende werk om waardevolle vrijetijdsbesteding te promoten. Ze verdedigt de stelling dat de overheid
een belangrijke rol te spelen heeft op dat terrein. Voor de katholieken mag de
staat alleen het priv6-initiatief ondersteunen en subsidieren. Dat verschil in
aanpak is zichtbaar tijdens het gehele interbellum.
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In hetzelfde jaar van de wet op de achturendag, ontwikkelt de socialistische
minister Destr6e de uitbouw van de lokale bibliotheken en de openbare financiering van initiatieven in het volksontwikkelingswerk. In 1922 doen verscheidene socialistische volksvertegenwoordigers, aangevoerd door Pi6rard,
het voorstel tot oprichting van een Oeuvre National des Loisirs du Travailleur
(Nationaal Werk voor de Vrijetijdsbesteding van de Arbeider). Die instelling
zou zelf initiatieven ontwikkelen en ook het priv6-initiatief ondersteunen om
de arbeiders ertoe aan te zetten hun vrijetijd zinvol te besteden. In 1929 wordt
een sterk verkorte versie van dit voorstel aanvaard. Een Hoge Raad voor de
Volksontwikkeling, een adviesraad, wordt ingesteld (Bosmans-Hermans,
1979).

De socialistische secretaris van die Hoge raad, Depasse, maakt een
beschrijvende inventaris van de sociale, culturele en educatieve organisaties,
die in aanmerking komen voor dit soort werk. Ze onderzoekt ook de rol van
de muziek als het erom gaat het cultureel peil van de arbeiders te verhogen.
Deze Hoge Raad is niet het enige adviesorgaan over deze kwesties. In Henegouwen, Luik en Brabant zijn in 1919, al voor de invoering van de achturen«
dag, provinciale commissies des loisirs de louvrier" ingesteld. Henegouwen,
met een grote arbeidersbevolking, heeft een Commission d'6tude des loisirs
de l'ouvri6r en die maakt een inventaris van alle organisaties voor arbeidersvrijetijdsbesteding (Pastur, 1936). Daarbij gaat speciale aandacht naar de
huisvesting, gezien de commissie van oordeel is dat daarin de basis ligt van
een gezonde en sociaal nuttige vrijetijdsbesteding. Slechte huizen worden
ontvlucht in het caf6, terwijl goede huizen een sterk gezinsleven toelaten. De
commissie organiseert dan ook competities voor het ontwerpen van goede
arbeiders-huisraad. En ze financiert rondreizende tentoonstellingen over het
onderwerp. Lezingen over hygiene en goede smaak in de binnenhuisinrichting worden georganiseerd. Gravures en kunstvoorwerpen, door de commissie goedgekeurd vanwege esthetische en educatieve kwaliteiten, worden verkocht om de huizen te versieren. Andere afdelingen houden zich bezig met de
promotie van het tuinieren en van kleine veeteelt als zinvolle vrijetijdsbesteding. Ook lichaams- en artistieke opvoeding, avondschool en openbare
bibliotheken worden bevorderd.
In 1924 wordt de werking van deze provinciale commissies voor de vrije
tijd, besproken op de zesde Conferentie van de International Labour Organisation (ILO). Arbeiders-vrijetijd staat er expliciet op de agenda. Belgische
voorbeelden inspireren de aanbevelingen van de conferentie over de rol van
de staat in die sector. De oprichting van lokale en regionale commissies om de
vrijetijdssector te ondersteunen en te harmoniseren, wordt voorgesteld. Edn
van de bijzonderheden van de Belgische voorbeelden is het gemengde karakter. In de raad zitten zowel vertegenwoordigers van de overheid als van de
arbeidersbeweging en de werkgeversorganisaties.

71

Hoofdstuk 3

In 1930 is de provinciale commissie van Luik organisator van het Premier
congrts international des loisirs de l'ouvrier. (Depasse &Andrk, 1931). Er zijn
ruim driehonderd vertegenwoordigers uit achttien landen. Maar het aantal
Belgen is zo overweldigend dat de buitenlandse delegaties weigeren de conclusies te onderschrijven, omdat ze teveel beinvloed zijn door de Belgische
situatie. De volgende internationale conferentie gaat door in Los Angeles. In
1935 is het dan opnieuw de beurt aan Brussel. De Hoge Raad voor de Volksontwikkeling organiseert het congres, alsmede een tentoonstelling over Belgische en buitenlandse verwezenlijkingen in de vrijetijd en de volksopvoeding
(met een modelbibliotheek, en modeltuin en een modelleefkamer).
De internationale invloed van de Belgische ervaring is niet alleen organisatorisch. In de voorbereiding van deze conferentie heeft Pi6rard, de initiatiefnemer van het hoger vermelde Nationaal Werk, lobbywerk verricht ten voordele van de oprichting van een permanente internationale commissie voor de
vrije tijd. De conferentie van 1935 geeft een principieel akkoord, maar de
praktische installatie ervan wordt uitgesteld. In 1936 wordt een raadgevende
commissie van correspondenten ingesteld, maar dat lijkt onvoldoende. Daarom wordt in 1938 een nieuwe internationale conferentie in Brussel bijeengeroepen. Pierard wordt er voorzitter en de al eerder vernoemde Depasse secretaris van een nieuw opgerichte Association internationale pour les loisirs du
travailleur. De vereniging wordt echter nooit echt actief (Bosmans-Hermans,
1979).

Jacquemyns, de grondlegger
De hierboven besproken katholieke onderzoeken over de vrijetijdsbesteding
van de arbeiders en de inventarissen door openbare of semi-openbare vrijetijdscommissies van vrijetijdsinstellingen, omvatten het enige 'onderzoek'
dat over vrijetijd gebeurt. Academisch onderzoek is afwezig in die periode.
Nochtans vinden we enkele belangrijke indices in het werk van Jacquemyns.
Hij is werkzaam aan het sociologische Solvay instituut van de Universitt Libre
de Bruxelles. Het is de eerste Belgische universiteit met sociologievakken in de
opleiding en ook het onderzoeksinstituut, in 1901 opgericht door de industrieel Solvay, is het eerste in zijn soort. De geest van het onderzoek van Jacquemyns stemt volkomen overeen met de opdracht die hij van de directeur
van het instutuut Mahaim meekrijgt: hij zou een "observatoire sociar organiseren voor zorgvuldige en methodische observatie en met het oog op een
objectieve weergave van de sociale werkelijkheid.
Zo onderzoekt Jacquemyns (1932-1934) gezinsbudgetten van werklozen.
Hoewel hij van vorming historicus is, gebruikt hij hierbij duidelijk sociologische methodes. Hij wil het fenomeen van de werkloosheid vatten door onpar-
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tijdige en precieze observatietechnieken. Zowel de leefstijl van de gezinnen
wordt beschreven als de psychologische en materiele gevolgen van hun toestand. Op die wijze, zo vindt hij, kan het best de invloed van de crisis op de
neergang van het dagelijks leven van de werkloze worden onderzocht. "Rien
ne pourrait mieux nous tclairer sur la nature mtme du social;' zo schrijft
"
Mahain in het voorwoord: que de le surprendre agissant sur les esprits, les
manihes d'ltre et depenser". Hoewel dat niet de focus is, leren we in dit onderzoek ook veel over de vrijetijdsbesteding.
Observatie over de leefstijl van arbeiders met werk, levert ons gegevens
over de vrijetijd van arbeiders rond Charleroi. Jacquemyns (1950) zet die
onderzoekslijn verder met zijn onderzoek over het dagelijks leven tijdens de
Duitse bezetting. In 122 monografieen wordt de levenstijl, het moreel en sociaal gedrag van arbeidersfamilies vastgelegd. In zijn inleiding bepleit de auteur
de monografische methode als de beste weg naar het inzicht over de betrokken families. Hij onderstreept nogmaals de sociologische opdracht tot objectiviteit. In het hoofdstuk "Les loisirs, les distractions" wordt de informatie
samengebracht. De invloed van de oorlog op de beperking van de vrijetijdsuitgaven en -besteding wordt beschreven. Nostalgisch wordt verwezen naar
de kwaliteit en de prijs van het bier en de tabak van voor de oorlog.
Diezelfde Jacquemyns (1939) publiceert ook een sociografie over het leven
in de mijnstreek van de Borinage. Een diepgaande studie van verschillende
sociale omgevingen en processen zou de socioloog studiemateriaal opleveren.
Te lang, zo stelt de auteur, maakten sociologen veralgemeningen op basis van
te weinig feitenmateriaal. Vandaar de crisis in de sociologie. Het contact met
de werkelijkheid moet worden hersteld onder het devies "observer et comprendre". Veertig pagina's worden gewijd aan "loisirs et divertissements" en geven
een gedetailleerde beschrijving, af en toe vergezeld van enkele cijfers, van alle
beschikbare vrijetijdsvoorzieningen. De beschikbare gegevens blijven gericht
op een betere kennis van het dagelijks leven en de plaats die de vrijetijdsactiviteiten daarin nemen. Het is pas met de invoering van de vakantie dat een nieuwe problematiek zich aandient.

Een nieuwe arbeidstijdverkorting
Vanaf het begin van de jaren dertig wordt de invoering van een veertig-urenwerkweek zonder loonverlies steeds meer voorgesteld als een middel tegen de
werkloosheid. In januari 1931 stellen het Internationaal vakverbond en de
Socialistische Arbeidersinternationale de eis voor het eerst duidelijk: veertigurenweek zonder loonverlies. Van groot belang in die strijd is de mijnwerkerstaking van 1932. Maar het verzet van het patronaat is groot. Zowel economische redenen als morele argumenten komen naar voren. De eis wordt dus
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ook niet zeer hardnekkig verdedigd door de beide arbeidersbewegingen. Tij-

dens een algemene staking in 1936 zal de basis het thema opnieuw opdringen.
De eisen van het Franse Front Populaire worden overgenomen: veertigurenweek en "congtpayr. De betaalde vakantie wordt ingevoerd in de wet van 8
juli 1936, die de arbeiders recht geeft op zes betaalde vakantiedagen per jaar.
Over de invoering van de veertigurenweek wordt een vage belofte gedaan in
sectoren met ongezond werk. Het zal nog 44 jaren duren voor ze wordt veralgemeend (Maes en Van Rie, 1985; Corijn, 1989c).
De invoering van de achturendag geeft aanleiding tot de oprichting van de
Conseil sup6rieur de 1'6ducation populaire en tot een opvoering van het aanbod door de arbeidersorganisaties. De invoering van de jaarlijkse vakantie
wordt opgevolgd door de instelling in 1937 van een Office national Belge des
vacances ouvritres en de uitbreiding van het aanbod reis- en vakantievoorzieningen voor de leden van de arbeidersbewegingen. De Office zorgt voor
onderzoek en voor de promotie van arbeidersvakanties en -reizen.
Enkele jaren voordien nog is het zaak de arbeiders te leren omgaan met
hun vrijetijd. Nu zou hen het reizen worden bijgebracht. Arbeiders, zo wordt
gedacht, vinden reizen gevaarlijk en vermoeiend. Het hoofd van de dienst, de
liberaal Henri Janne (die goede contacten had met Hendrik de Man en na de
oorlog de socialistische partij zou vervoegen om voor die partij ondermeer

minister van onderwijs te worden) stelt dat het niet makkelijk zou zijn «pour
faire entrer les vacances dans le style de vie des travailleurs" (Janne, 1939; Gaus,
1989).

Met de invoering van de jaarlijkse vakantie voor arbeiders in 1936, wordt
vrijetijd ook een academisch onderwerp. In het Institut de Sociologie Solvay
van de Brusselse universiteit wordt de zogenaamde Semaine sociale universitaire in 1937 aan de vrijetijd gewijd (Fuss, 1937). Het is er de bedoeling een
inventaris op te maken van alle problemen van de vrijetijd en de voorgestelde
oplossingen te registreren en kritisch te bespreken. Er zijn bijdragen van
sociologen, economen, psychologen, beleidsmensen, politici en vertegenwoordigers van sociale en culturele verenigingen. Tot de onderwerpen behoren bijdragen over vrijetijd en sociale klasse, over het economisch belang van
de vrijetijd (in een bijdrage van de bekende katholieke econoom Baudhuin)
en over de rol van de staat in vrijetijdvoorzienigen. De academici brengen
enkele oppervlakkige en beschrijvende analyses samen, nogmaals gericht op
een inventaris van instellingen en activiteiten. Jacquemyns zorgt voor een bijdrage over vrijetijd in fascistisch Italie en in de Sovjet-Unie. Daarmee levert
hij een opgemerkte bijdrage, waarin de band tussen vrijetijd en staat expliciet
aan de orde wordt gesteld. Tijdens uitstappen naar Antwerpen en de Borinage, stellen lokale sociale en culturele verenigingen hun activiteiten voor.
De conclusie van de bijeenkomst vermeldt meningsverschillen rond twee
punten. Allereerst is er een tegenstelling tussen zij die vrijetijd alleen als
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recreatie verdedigen en de anderen die culturele en educatieve doelstellingen
voorop stellen. Sommigen zijn ervan overtuigd dat folklore en traditionele
spelen breed verspreid zijn, terwijl de van bovenaf opgelegde cultuur en
opvoedingsinstellingen toch maar een mislukking zijn. Anderen denken dan
weer dat de arbeiders smachten naar cultuur. Zo die wens niet spontaan wordt
uitgedrukt en zichtbaar is, dan is het precies de opdracht van de instellingen
die aan bod te brengen. Tenslotte zijn er ook diegenen die wel aannemen dat
er bij de arbeiders een vage aspiratie naar cultuur aanwezig is, maar dat de
instellingen daarop niet hebben weten in te spelen.
Het tweede punt van dispuut gaat over de mate van staatstussenkomst in

de vrijetijdsvoorzienigen (Fuss, 1937). Men kan hier een scharniermoment
bemerken. Zoals uit de ontwikkelingen in het interbellum blijkt, komen in
feite twee posities in het moderniseringsproces naar voren. Aan de ene kant de
conservatieve relicten uit het Ancien R6gime die - in Gramciaanse termen traditionele intellectuelen opleveren. Zij pogen in de dynamiek van de samenleving de oude orde in stand te houden. Ze behouden de voorkeur voor een
gelaagde maatschappij, waarin voor elk stratum een eigen cultuur is voorzien.
Zij investeren vooral in de eigen organisatie, in de uitbouw van een eigen zuil,
onder de hegemonie van de kerk. Onder druk van de sociale dynamiek, en in
de eerste plaats van de ontwikkeling van een autonome (socialistische) arbeidersbeweging, is men verplicht ook zelfstandige (anti-socialistische) initiatieven naar de werkende bevolking toe te ondernemen. Die worden op hun
beurt in zekere zin drager van een interne modernisering, die in een wisselwerking met de ontwikkeling van de sociaal-democratie, de aartsconservatieve katholieke partij ombouwt tot de moderne christen-democratie. Die zal na
de Tweede Wereldoorlog het licht zien.
De andere positie wordt ingenomen door de socialistische arbeidersbeweging en de "verlichte" vleugel van de liberalen. De leiders van beide stromingen ontmoeten elkaar trouwens in het lidmaatschap van de vrijmetselarij. Zij
opteren voor het antiklerikale verlichtingsdenken, waarin elk individu door
een ontwikkeling van de rede zich kan ontvoogden van vormen van natuurlijke of maatschappelijke onderdrukking. Inzake cultuurpolitiek hebben de
sociaal-democraten en de liberalen zelden een eigen profiel gehad. De vrijgekomen tijd met de invoering van de achturendag moet worden gericht op dat
rationaliseringsproces, op een burgerlijke emancipatie. De eigen verenigingen
vormen daarin een alternatief voor de katholieke beweging. Maar in feite
wordt de cultuurpolitiek als een opdracht voor de lekenstaat gezien. Daarin is
de Belgische socialistische arbeidersbeweging, die vooral in Wallonie is ingeplant, sterk geynspireerd door de Franse republikeinse gedachten.
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Van wederopbouw naar welvaartsstaat
Het interbellum is die woelige periode van ombouw: politieke en culturele
modernisering gaat gepaard met pacificatie van de klassenstrijd. In de scheiding van kerk en staat verkrijgt de staat een culturele reproductieopdracht.
Die boedelscheiding is echter tot op heden nooit volledig doorgevoerd: in Belgie is er een voortdurend dispuut over de rol, opdracht en verhoudingen van
het priv6-initiatiefversus de openbare voorzieningen. Die culturele opdracht
verloopt parallel met de groeiende sociaal-economische tussenkomsten van
de staat, die een keynesiaanse politiek voorziet. Het is daarbij opvallend dat
vooral de invoering van de betaalde vakantie het probleem van een vrijetijdspolitiek officieel op de agenda plaatst. Daarbij spelen zowel ideologische als
commerciele overwegingen een rol.
Het gehele proces wordt in 1943 afgerond met het sluiten van een sociaal
pact, dat de basis zal vormen van de wederopbouw en de uitbouw van een
'welvaartsstaat,4. Belgie komt relatief ongehavend uit de Tweede Wereldoorlog. Het kent dan ook goede tijden met het Marshall-plan, dat via de Antwerpse haven Europa binnenkomt, en met de productie voor de wederopbouw van buurlanden. Ook de inkomsten uit de kolonie zijn hoog. Eenmaal
die eerste fase achter de rug, werkt de'wet van de remmende voorsprong'. De
verouderde structuur van het productieapparaat schiet in het begin van de
jaren vijftig sterk tekort tegenover de moderne nieuwe industrieen in enkele
buurlanden. Een slepende crisis zet zich in. Die wordt slechts omgebogen in
de jaren zestig, met de industrialisering van Vlaanderen. Ze zal tot ver in de
jaren tachtig doorwerken en van Wallonie een'industrieel kerkhof' maken.
In 1954 start een nieuwe campagne voor een verdere verkorting van de
arbeidsduur. Daarop moeten we echter niet wachten om het thema'vrijetijd'
op de agenda te zien van studies en onderzoek. We hebben hoger al vermeld
hoe aan het eind van de jaren dertig de sociologie aan de K.U. Leuven wordt
ingevoerd. E6n van de gebieden die kannunik Lecercq met zijn medewerker
Devolder ontwikkelt is godsdienstsociologie. In 1948 organiseert Leclercq een
internationale conferentie en ter gelegenheid daarvan worden studies geproduceerd over de familiale en culturele toestand van verschillende bevolkingsgroepen. Dat onderzoek staat onder de supervisie van Leclercq, directeur van
de Cours pratique de sociologie en van Urbain, directeur van de Cours pratique de politique sociale. Zo zijn er bijdragen over het cultureel peil van de
handarbeiders (Lagasse, 1948) en van de studenten (De Groote, 1949). Door
middel van interviews wordt informatie verzameld over het dagelijks leven

4

Meynen (1995) bespreekt in detail de tekst van het voorakkoord en toont aan hoe uit de formulering het vertoog van klassenverzoening kan worden afgeleid. Het sociaal pact zoals het
in Belgie is afgesloten, vermeldt alle termen van een'fordistisch regulatiemodelt
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van de arbeiders, hun vrienden en gezinsleden, hun religieus gevoel, hun
vrijetijdsbesteding, enz. Zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens worden

gebundeld.

In vergelijking met het rapport van Devolder in 1943 dragen deze teksten
een duidelijke academische stempel. Nog steeds wordt gemeld dat de arbeider
het meest makkelijke en populaire vermaak opzoekt, maar dat wordt nu eerder vastgesteld dan aangeklaagd. Hoewel ze nog bol staat van impliciete waardeoordelen zijn dit niet langer teksten van'bezorgde katholiekent Gezinsrelaties en -samenhang worden hoog geprezen. Ook de culturele verschillen
binnen de arbeidersklasse worden onderstreept met een positieve evaluatie
van vorming en scholing in functie van sociale mobiliteit. De samenhang tussen gezinscohesie, educatie en opwaartse sociale mobiliteit wordt belicht.

Naar de verzelfstandiging van vrijetijd
Leclercq en Urbain behoren in 1955 tot de opichters van het Centre de politique sociale, in hetzelfde jaar omgedoopt tot Centre d'6tudes sociales. Dit
instituut dient het sociologisch onderzoek over het sociale leven en sociale
problemen (De Bie, 1972). Het werk staat ten dienste van de Belgische samenleving in het algemeen en de katholieke organisaties in het bijzonder. De
financiering komt via onderzoeksopdachten, vooral vanuit de eigen zuil,
zowel van de katholieke werkgeversorganisatie als van de katholieke vakbeweging. Het gaat meestal om arbeidssociologische kwesties. In 1956-1957 wordt
door het Algemeen Christelijk Vakverbond een opinieonderzoek gevraagd
over de verkorting van de arbeidstijd, in het raam van hun mobilisatie rond
het thenna.
In 1954 wordt er immers een interprofessioneel akkoord afgesloten waarin
werd overeengekomen de productiviteitsstijgingen te compenseren. Voor de
vakbeweging kan dat onder de vorm van loonstijgingen, productiviteitspremies of arbeidstijdverkorting: De algemene doelstelling is de veertiguren-

week, maar beide grote vakbonden zijn het erover eens dat een overgangsperiode van vierenveertig- of vijfenveertigurenweken onvermijdelijk is. De
katholieke vakbond komt op voor de vijfdaagse werkweek: dat zou voordelig
zijn voor het gezinsleven, voor het kerkbezoek en voor de deelname aan de

vormingsactiviteiten.
Als het akkoord moet worden uitgevoerd halen de werkgevers economische argumenten aan om de toepassing ervan uit te stellen. De christelijke
vakbond zet daartegen een campagne op voor haar eisen. Een petitie wordt
georganiseerd en er komen drie zaterdagse stakingen voor de vijfdagenweek
3

Deze paragraaf steunt op het lopende doctoraatsonderzoek van Alain Meynen.
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en een minimumloon. Zowel de mobilisatie van de christelijke als de afzijdigheid van de socialistische bonden hangt samen met de toenmalige socialistisch-liberale regeringscoalitie. In 1954 wordt de enige naoorlogse regering
zonder de christen-democratie gevormd. De christelijke zuil verzet zich al
tegen de schoolpolitiek van de regering6, terwijl de socialistische bonden via
hun volksvertegenwoordigers sterk verbonden zijn met die regeringsmeer-

derheid.
Als echter de schoolstrijd is geluwd, mobiliseert ook de socialistsche bond
en moeten de werkgevers inbinden. In juli 1956 verkrijgen zowat 53 procent
van de Belgische werknemers de vijfenveertigurenweek. Rond 1960 is ze
omzeggens algemeen. Ze wordt wettelijk vastgelegd op 15 juli 1964. Op de
veertigurenweek, die al dertig jaar wordt gevraagd, zal nog lang moeten worden gewacht. Vanaf 1962 willen de bonden via de tweejaarlijkse collectieve
overeenkomsten een geleidelijke invoering van de veertigurenweek zonder
loonverlies. In 1963 en in 1966 geven ze echter de voorkeur aan een derde
week betaalde vakantie en het dubbel vakantiegeld. Zowel de werkgevers als
de regering blijven zich verzetten tegen de verkorting van de werkweek. Pas op
het eind van de jaren zestig komen er CAO's voor met de geleidelijke invoering van de veertig uren. In 1969 en 1970 wordt de werktijd met 66n uur verminderd. In 1972 wordt de tweeenveertigurenweek, in 1974 de eenenveertigurenweek en in 1975 uiteindelijk de veertigurenweek ingevoerd. Er is 44 jaar

voor gestreden (Maes en Van Rie, 1985, Corijn, 1989)!
Het lijkt erop dat de katholieke vormingsorganisaties zich opnieuw zorgen
maken over de effecten van de arbeidstijdverkorting bij de invoering van de
vijfenveertigurenweek in 1956. De voortschrijdende secularisering en de verminderde invloed van morele en religieuze voorschriften worden in verband

gebracht met de ontwikkeling van de vrije tijd. In datzelfde jaar 1956 wijdt het
algemeen tijdschrift van de christelijke arbeidersbeweging, De gids op maatschappelijk gebied, verscheidene artikels aan het vraagstuk van de vrije tijd.
Dezelfde thema's als die uit het interbellum komen aan bod (Laermans,
1992). Het vernietigende effect van de gecommercialiseerde vrijetijdsbesteding worden misschien minder beschreven in termen van individuele neergang dan wel als een gigantisch proces van massificatie en depersonalisering.
6

Telkens een nieuwe fase in de scholarisering van de jeugd aan de orde is kent Belgie daarrond
een'schoolstrijd'. Als de liberaal Van Humbeek in 1879 een veralgemening van het openbaar
lager onderwijs invoert, wordt dit tot in 1884 heftig door de kathoheken bevochten. Als na
de Tweede Wereldoorlog de uitbreiding van het middelbaar onderwijs op de agenda komt
onstaat een acht jaar durende schoolstrijd (1950-1958). De socialistische minister van
onderwijs Leo Collard heeft namelijk tijdens de socialistisch-liberale regering 1950-1954 in
naam van de vrije keuze van onderwils in elke plaats een openbare school voorzien. Zo
onstaat overal een rechtstreekse concurrentie met het katholieke onderwijsnet (Corijn,
1975)
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In tegenstelling tot de argumentatie v66r de wereldoorlog leidt die bekommernis niet alleen tot preken en pleidooien tegen sommige vormen van vrijetijdsbesteding, maar geeft ze aanleiding tot enkele sociologische studies over
de besteding van de vrije tijd. Men wil accurate en geen impressionistische
informatie over de sociale realiteit om een politiek uit te werken om ze te controleren en te beinvloeden. Natuurlijk is dit geen nieuw idee. Onderzoek in de
negentiende eeuw, het monografische en sociografische onderzoek later, zijn
om dezelfde redenen opgezet. Nochtans richten deze onderzoekingen zich op
de brede sociale en economische context, terwijl die van de jaren vijftig zich
expliciet richten op de opvattingen en ervaringen van leden of potentiele
leden van de sociale organisaties. De belangrijkste bekommernis is de mogelijke teloorgang van hun impact.

Enerzijds wetenschap, anderzijds moraal
Wetenschappelijk sociologisch onderzoek wordt steeds meer een basis voor
het ontwerpen van beleid. De arbeidersorganisaties worden ook steeds meer
geleid door universitair opgeleide kaders, eerder dan door de sel»ade men die
voorheen waren opgeklommen in de beweging, of door priesters of sociale
werkers. Dat heeft ongetwijfeld invloed op de mentaliteit van de leiding. In
dezelfde tijd meldt Devolder (1958-1959) het zeer pragmatische gebruik van
de sociografische studies voor de religie. De gepassioneerde theoretische
debatten, vol filosofische en theologische speculaties, worden steeds meer vervangen door methodes en technieken van onderzoek. Zo treedt de sociologie
binnen in de katholieke wereld.

Hoger gaven we al aan dat de christelijke vakbeweging in 1956 aan het
Centrum voor Sociale Studies de opdracht gaf een opiniepeiling uit te voeren
bij de industriearbeiders om na te gaan of het streven naar een verkorting van
de werktijd ook met hun wensen overeenstemde (Centrum voor Sociale Studies, 1956-1957). Men wil de voorkeur kennen in een keuze tussen arbeidstijdverkorting en loonsverhoging. Men wil ook weten welke vormen van
arbeidstijdverkorting de voorkeur hebben. Ook de motieven voor de keuzes
zijn van belang en daartoe worden vragen gesteld naar de persoonlijke,
gezins- en arbeidsomstandigheden. Men wil ook weten ofde arbeiders wisten
dat het de christelijke bond was die het voortouw heeft genomen in de strijd
voor een arbeidstijdverkorting. Twee derden van de respondenten, waaronder
een oververtegenwoordiging van leden van de christelijke bond, geven de
voorkeur aan arbeidstijdverkorting. De vrijgekomen tijd zou worden gebruikt
voor rust en huishoudelijke taken.
In voorbereiding van een regionaal congres in Limburg dat het overkoepelende ACW in 1956 houdt, wordt een bevraging bij de leden georganiseerd over
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hun vrijetijdsbesteding en over de effecten van de invoering van de vijfdaagse
werkweek. De vragenlijst wordt uitgewerkt met de hulp van twee onderzoekers van het Centrum voor Sociale Studies van de Katholieke Universiteit te
Leuven. Naast de vragenlijst worden kwantitatieve en kwalitatieve gegevens
verzameld over de vrijetijdsvoorzieningen in de streek (ACW-Limburg,
1956). Ook het regionale congres in Turnhout wordt zo voorbereid (ACWTurnhout, 1956).
In dezelfde geest - zogenaamd waardevrije resultaten van sociologisch
onderzoek gebruiken om het beleid bij te sturen
wordt het Centrum in
1957 ook door het Jeugdverbond voor Katholieke Actie (J.v.K.A.) gevraagd om
de vrijetijdsbesteding van de jongeren tussen 13 en 24 jaar te onderzoeken
(Centrum voor Sociale Studies, 1957). De organisatie is duidelijk begaan met
het verlies van impact van het katholieke jeugdwerk. Het volstaat niet de luiste waarden' te hebben, men moet ze ook nog'verkopen' aan zoveel mogelijk
mensen. Willen de katholieke jeugdorganisaties hun ledenbestand behouden
of uitbreiden dan moeten ze weten waarin de jeugd werkelijk geinteresseerd
is. Wat zijn de uitverkoren vrijetijdsbestedingen? Die elementen kunnen dan
in de programmatie worden verwerkt. Het wordt duidelijk dat, in tegenstelling tot de vooroorlogse jaren, hier een mentaliteit aan bod komt die zich wil
aanpassen aan de veranderende realiteit, eerder dan deze te willen bepalen.
De KuL-onderzoekers leveren een nogal droog en vooral kwantitatief rapport af. Het onderzoek wordt expliciet beperkt tot een beschrijving en gaat
niet in op motivaties en meningen. De auteurs onderstrepen dat ze er zorg
voor hebben gedragen dat de vragenlijst noch de ondervraging enig normatief element of waardegeladen uitspraak bevatte. Een algemene conclusie
wordt niet geformuleerd. Er worden vragen gesteld over zakgeld en de besteding ervan. Men wil weten of de jongeren over hun doen en laten, over hun
filmbezoekofover hun bestedingen al dan niet verantwoording moeten afleggen bij hun ouders. Andere vragen peilen naar specifieke vrijetijdsactiviteiten
(met bijzondere aandacht voor de activiteiten in gezinsverband), het lidmaatschap van (jeugd)verenigingen en de mate van deelname. Alles wijst erop dat
de onderzoekers hun opdrachtgevers moeilijk kunnen overtuigen van de
geschiktheid van hun methode, met name via open interviews. De J.V.K.A.
dringt erop aan met vragenlijsten te werken, wat dan weer door de onderzoekers wordt afgewezen, aangezien ze geen controle hebben over de verspreiding
ervan. Tussen de regels kan men in het verslag duidelijk de irritatie lezen over
het feit dat de opdrachtgevers niet vertrouwd zijn met de sociologische onder-

zoeksmethodologie.
Uit dit soort onderzoek zou men kunnen afleiden dat het christelijke pleidooi tegen de moderne vrijetijd volledig is verdwenen. Dat is nochtans niet
het geval. Twee afzonderlijke, maar verbonden verhaallijnen worden uitgewerkt. Die komen overeen met de'arbeidsdeling' die Devolder (1943) in zijn
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pleidooi voor een waardenvrije sociologie heeft voorgesteld tussen observatie
en norm, tussen sociologie en sociale filosofie. Enerzijds zijn er de academische onderzoeksrapporten, besteld door de katholieke organisaties en die een
'neutraal' verslag doen van de vrijetijd. Anderzijds zijn er de oude moraliserende pleidooien tegen de richting die de moderne samenleving en de vrijetijdsbesteding in het bijzonder is ingeslagen. In die teksten wordt de zending
van de vormingsorganisaties binnen de arbeidersbeweging onderstreept. De
beweging voorspelt een nieuwe tijdsorde als gevolg van de invoering van de

vijfenveertigurenweek en wil haar culturele activiteiten inpassen in het arbeidersleven v66r de nieuwe gewoonten onomkeerbaar ingang vinden.
Het verslag van de tweejaarlijkse vergadering van het Vlaamse ACw is een
uitstekend voorbeeld van deze combinatie tussen sociologie en moralisering
(Acw, 1959). De vergadering in 1959 is geheel gewijd aan het probleem van de
vrije tijd. Het ACW zet het eigen onderzoeksdepartement aan het werk.
Deleeck en Van de Gracht (die had gewerkt op het Centrum voor Sociale Studies) zetten een enquSte op over de vrijetijdsbesteding van de katholieke witte- en blauweboordenarbeiders. Interviews worden gecombineerd met
onderzoek naar het tijdsbudget. Gevraagd wordt naar arbeidstijden, reistijd
van en naar het werk, overwerk, inkomen, gezinsleven, bijzondere vrijetijdsactiviteiten, contacten met vrienden en buren, lidmaatschappen en de mate
van deelname aan die verenigingen. Het rapport maakt het onderscheid tussen semi-vrijetijd en netto vrijetijd. Die wordt opgedeeld in sociale contacten,
recreatie en actieve bezigheden (hobby's, sport, voortgezette vorming). De
tijdsbesteding in de vrije tijd wordt in verband gebracht met status, leeftijd,
educatie, gezinssituatie, beroep van de echtgenote, inkomen, behuizing,
arbeidstijd, verstedelijking en lidmaatschap van de vakbeweging. Het rapport
wordt later gepubliceerd in het ACW-tijdschrift (Deleeck en Van der Gracht,
1960) en op de vergadering van 1959 mondeling toegelicht door Deleeck.
De twee vertooglijnen van het katholieke discours komen hier samen. De
uiteenzetting verwijst naar de belangrijkste conclusies van de studie - het
gezin als de kern van de vrijetijdsactiviteiten en het beperkte belang van zowel
commerciele vrijetijdsbesteding als van het verenigingsleven - maar ze wordt
niet gebracht met de'neutrale' toon van het gepubliceerde rapport. De spreker
voegt er 'enkele raadgevingen' voor de organisatie aan toe. Daarin staat hij
ambivalent ten opzichte van de afkeurende commentaar op de'passiviteit' van
de vrijetijdsbesteding van de arbeidersklasse. De andere sprekers op de vergadering gebruiken de onderzoeksgegevens nauwelijks en houden zich aan hun
ideologisch discours. Het feit dat de vrijetijd vooral in gezinsverband wordt
doorgebracht krijgt gemengde commentaren. Het gezinsleven bevorderen is
weliswaar 66n van de doelstellingen van de christelijke arbeidersbeweging,
maar toch mag dat geen oorzaak zijn van maatschappelijke isolatie. Het culturele aanbod van de beweging zal zich dus moeten richten tot het gehele gezin
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en niet tot de individuele leden. De gezinswaarden mogen niet tegenover die
van de organisatie worden geplaatst.
De Waalse overkoepelende structuur, het Mouvement Ouvrier Chr6tien
(Moc), vergadert over hetzelfde thema in 1960. Het onderzoek is hier gedaan
door het Centre de recherches socio-religieuses van de Universit6 Catholique
de Louvain. Het wordt gepubliceerd in Les dossiers d'action sociale catholique
(Moc, 1960).Het onderzoek betreft zowel de vrijetijdsbesteding gedurende de
week en het weekend als de activiteiten tijdens de betaalde vakanties.
Het morele uitgangspunt is nog steeds aanwezig in de christelijke vertogen
op het eind van de jaren vijftig. Maar er zijn enkele voorzichtige verschuivingen merkbaar. Zo wordt het verzet tegen de groeiende invloed van het commerciele vrijetijdsaanbod gemilderd. In de periode 1958-1963 kan men een
kritische en alerte integratie van de christen in de marktgerichte vormen van
amusement volgen (Laermans, 1992). De nadruk komt steeds minder te liggen op het verbod, dan wel op de nood aan een specifieke vorming, zodat de
mensen de'juiste' keuzes kunnen maken. Een middenweg als het ware tussen
de volledige vrijheid en het paternalisme. De simpele verwerping van het
commerciele vermaak als een vlucht uit de werkelijkheid wordt vervangen
door enig begrip: zolang de arbeider niet'menselijk' behandeld wordt in de
fabriek, is de vlucht in de recreatie onvermijdelijk (ACW, 1959).

Het welvaartscompromis
De geleidelijke overgang naar een welvaartspolitiek tekent zich af. Aan de Leuvense universiteit is weldra niet alleen het Centrum voor Sociale Studies geinteresseerd in het fenomeen vrijetijd. Ook studenten wijden hun eindwerk aan
dit thema. Voor zover we konden nagaan is dit voor het eerst in 1955. In hetzelfde jaar begint een jong onderzoeker zijn loopbaan aan het departement
sociologie. Zijn naam is Frans Van Mechelen. Hij zal in de jaren zestig en
zeventig zowel het onderzoek als het cultuurbeleid in Vlaanderen domineren.
Vandaar dat we iets dieper op zijn biografie ingaan (Gaus, 1989). Het Vlaamsnationalisme is de belangrijkste inspiratiebon van Van Mechelen. Hij stelt een
materiele en culturele achterstand vast bij het Vlaamse volk en richt zich dus
op een politiek van culturele verheffing. Gezien Belgies onevenwichtige economische en demografische structuur - Vlaanderen kent een hogere natalivormt het noorden de arbeidsreserve voor de meer
teit en lagere lonen
geindustrialiseerde streken van het land. Van Mechelen bekritiseert de uitbuiting van de Vlaamse arbeider, die lange reistijden naar het werk moet onder-

gaan op zoek naar een fatsoenlijk loon. Hij onderstreept de nadelige gevolgen
van deze mobiliteit op gezinsleven, morele en religieuze regels, cultuurpeil en
niet het minst op Vlaanderens eigen industrialisering. De Vlaamse econo-
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mische expansie zou de beste drager zijn van de Vlaamse cultuur. Het Vlaamsnationalisme van Van Mechelen kent enige'solidaristische' sympathieen: hij is
een anti-marxist, hij verwerpt de klassenstrijd, maar terzelfdertijd verwerpt
hij het groot-kapitaal en de parasiterende (franskiljonse) burgerij als 66n van
de belangrijkste oorzaken van Vlaanderens onderontwikkeling.
Vanaf 1947 bestudeertVan Mechelen de arbeidsmobiliteit en de ontwikkeling van de tewerkstelling in Vlaanderen. Zijn dissertatie is een monografie
over de arbeidsverhoudingen en het integratieproces in een gieterij. Voor hij
aan de universiteit werkt, was hij human relations-expert in de Belgische
dienst voor productiviteitsbevordering, 66n van de producten van het sociaal
akkoord tussen de vakbeweging en de ondernemers voor de stijging van de
arbeidsproductiviteit. Van Mechelen creeert ook een afzonderlijk Bureau voor
Opiniepeiling (Burop). Academici zoals Van Mechelen zullen wel een belangrijke invoed hebben gehad op het stelselmatig meer aanvaarden van sociologisch onderzoek in de christelijke beweging. Zo vinden we van hem een
opmerkelijke sociologische bijdrage in het ACW-tijdschrift waarin een pleidooi voorkomt voor de oprichting van een instituut voor economische sociografie om de arbeid in al zijn verschijningsvormen te bestuderen. Dat zou de
acties van de katholieke arbeidersbeweging een wetenschappelijke basis verlenen (Van Mechelen, 1953).
Niet alleen katholieke sociologen zijn geinteresseerd in het vrijetijdsvraagstuk. Ook katholieke pedagogen en psychologen houden zich bezig met dat
onderwerp. De levensstijl van de jongeren (vooral de niet-georganiseerde
jeugd) en de afnemende invloed van de georganiseerde jeugdbeweging, inspireert onderzoek naar de bezigheden, de waarden en het vermaak van adolescenten (Laermans, 1989, 1992). In 1956 start de psycholoog en pedagoog
Kriekemans met zijn assistent Cammaer aan de KuL een centrum rond de
jeugdproblematiek (Cammaer, 1967). In zijn lessen over de vrijetijd van de
arbeidersklasse is Kriekemans begaan met het probleem van de vrijetijdsopvoeding in het gezin (zie bijvoorbeeld Kriekemans, 1956). In 1959 wordt het
Leuvense centrum interuniversitair. Het richt zich niet langer alleen op traditionele vraagstukken van gezin, werk of school maar op wat het het 'derde
milieu' noemt: de jeugd in haar vrije tijd en hoe jongeren kunnen worden
beynvloed door vrijetijdsactiviteiten en -organisaties. De naam Seminarie
voor jeugdbeweging, illustreert de onderzoeksthematiek van de eerste jaren.
Met de hulp van toekomstige maatschappelijke werkers wordt onderzoek
gedaan naar de houding van zestien- en zeventienjarigen tegenover de jeugdbeweging. Ander onderzoek richt zich op de niet-georganiseerde jeugd en op
de vraag hoe die kan worden bereikt met specifieke vormen van jeugdwerk.
Buyck en Cammaer (1967) publiceren een overzicht van de vrijetijdsbesteding van de Vlaamse jeugd, gebaseerd op meer dan vijftig studies (meestal
eindwerken in de opleiding voor sociaal assistenten) tussen 1952 en 1964. In
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het midden van de jaren zestig start het centrum een project over de betekenis
van het dansen als jeugdige vrijetijdsbesteding, gebruik makend van interviews, gestandaardiseerde vragenlijsten en participerende observatie.
Het christelijke onderzoek vertrekt vanuit een bezorgdheid over de gevolgen van secularisering. Daartegenover staat geen vergelijkbaar socialistisch
streven naar controle op de vrijetijdsbesteding van de leden. Vandaar ook het
weinige socialistisch geinspreerde onderzoek. Er is een onderzoek uit 1957,
uitgevoerd door de Arbeiders Touristen Bond-De Natuurvrienden over de
besteding van de vakanties en van de vrije tijd. In de jaren 1956 en 1957 wijdt
het tijdschrift Opvoeding van de overkoepelende culturele en vormingsorganisatie verscheidene artikels aan de vrije tijd. Een vergelijkbare morele paniek
als die bij de christenen is hier niet terug te vinden. De invloed van de commerciele vrijetijdsbesteding wordt wel eens aangeklaagd, maar er is geen sprake van een 'probleem van de vrije tijd' in de socialistische beweging. Soms
worden wel vragen gesteld bij de beperkte resultaten van de cultuurspreidingspolitiek (Van der Hoek, 1972; Raes, 1975).
De sociologen van de Universit6 Libre de Bruxelles richten zich vooral op
opiniepeilingen. In 1945 komt Jacquemyns aan het hoofd van het pas opgerichte Institut Universitaire d'Information sociale et 6conomique. Dat zal
zo'n veertig Belgische opinieonderzoeken publiceren in de volgende twintig
jaar. De onderwerpen van de eerste tien jaar bevatten: de Belgische leesgewoonten, de luisterdichtheid van de radio, het bioscoopbezoek, vakantie en
reizen. De meeste van deze onderwerpen komen verschillende keren aan
bod. De sociologen van de ULB evolueren naar de studie van de invloed en de
spreiding van de massamedia. Een zogenaamde synthese over het Belgisch
vrijetijdsonderzoek wordt in 1959 door Thoveron gepubliceerd bij het Centre national d'6tude des techniques de diffusion collective van de ULB. In feite
beperkt de auteur zich tot een overzicht van de al vermelde opiniepeilingen
en de onderzoekingen van de nationale radio en televisie, het NIR, naar het
eigen publiek.

Onderzoek als beleidsinstrument
De Katholieke Universiteit Leuven en de Universit6 Libre de Bruxelles - beide
nog tweetalige instellingen - leveren de eerste academische onderzoeksinstituten om een openbaar vrijetijdsbeleid van de overheid te documenteren.
Beide instellingen hebben hun werking dan ook aangepast aan de opkomst
van een welvaartsstaat, waarin de sociale programmatie gebeurt op basis van
wetenschappelijke (en dus in de gangbare opvatting onbetwistbare) gegevens.
In 1960 reorganiseert de Faculteit van Economische en Sociale Wetenschappen van de KuL haar onderzoek in een Instituut voor Economisch, Sociaal en
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Politiek Onderzoek. Daarin worden zeven afdelingen gebundeld, waarvan er
66n de Studiegroep Cultuur en Vrije Tijd is (ook Studiegroep Culturele Promotie genoemd). Aan het hoofd staan Prof. Frans Van Mechelen en Urbain
Claeys. De legitimatie voor het onderzoek luidt als volgt: «De Studiegroep Culturele Promotie dankt haar besman aan de evolutie van de samenleving naar een
vrijetijdsmaatschappij. Het fenomeen vrije tijd is inderdaad een karakteristiek
van de cultuurvan vandaag." (An., 1973:16).
Deze studiegroep voert in 1962 de eerste algemene studie uit naar de vrijetijdsbesteding in Vlaanderen. De opdracht komt van de eerste Vlaamse minister van cultuur, Renaat Van Elslande. Het vrijetijdsbegrip wordt wetenschappelijk geoperationaliseerd in een negatieve definitie tegengesteld aan de
arbeidstijd, met een onderscheid tussen'half-vrije tijd' en'echte vrije tijd'. Dit
concept wordt aangevuld met een functionele beschrijving afgeleid van
Dumazediers drie D's ('dilassement, divertissement, divelopement') en een
beleidsvisie waarin volwasseneneducatie, cultuurspreiding en vrije tijd worden samengevoegd. De enqutte laat een reele gemiddelde arbeidstijd van 49
uur per week zien voor de mannelijke tewerkgestelde bevolking, gemiddeld 60
uur slaap per week en 30 uur vrije tijd. De rest wordt als semi-vrije tijd geklasseerd, met daarin een gemiddelde van 10,5 uur per week verplaatsingen. De
vrijetijdsbesteding zelf wordt verdeeld in vier categorieen: recreatie en ontwikkeling, sociaal leven, studie en vakantie. De vier categorieen worden
onderzocht naar participatie en frequentie. Verschillen volgens geslacht, status en stedelijke-landelijke contexten worden geregistreerd. In de conclusies
wordt voorgesteld de socio-culturele infrastructuur uit te breiden en te zorgen voor vormen van vrijetijdsopvoeding (Van Mechelen, 1964). Dit eerste
rapport van 1964 wordt in 1966 aangevuld met een studie over de sociale stratificatie van de vrijetijdsbesteding, waarin het verband tussen de omvang en
de intensiteit van de vrijetijdsactiviteiten en het scholingsniveau wordt bevestigd (Van Mechelen, 1966).
In 1967 en 1969 worden nog twee andere verslagen gepubliceerd. Het eerste behandelt de weekendactiviteiten van gezinnen in de winter 1964-1965, op
basis van duizend interviews afgenomen in een periode van drie weken (Van
Mechelen, 1967). Het tweede gaat over gezins- en sociale vakanties en cultuurconsumptie aan de Belgische kust (Van Mechelen, 1969). Het onderzoeksopzet kadert in een logisch-empiricistische opvatting over wetenschap.
Het is duidelijk beleidsondersteunend onderzoek in het kader van de welvaartsstaat.
Van Mechelen zelf wordt in 1968 (cvp-) minister van cultuur en blijft dat
tot in 1972. De band tussen zijn beleid en zijn onderzoeksactiviteit wordt
expliciet gelegd op een colloquium georganiseerd aan de KUL Op 10 en 11
oktober 1969 (An., 1969). Zijn ministerie richt een netwerk cultuurcentra in
Vlaanderen op en voert een politiek van cultuurspreiding, van'culturele acti-
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viteiten voor het volk'. In het raam van die politiek worden ook enkele studies
verricht voor steden om hun aanvragen voor culturele subsidie te ondersteunen. De positie van het wetenschappelijk onderzoek als legitimatie van subsidieaanvragen, zorgt voor een relatief geregelde stroom van opdrachtonderzoek naar universitaire centra, maar ook naar privt-studiebureaus.
Een aantal thema's worden in die periode geregeld onderzocht. Belangrijk
daarin is de gegevensverzameling via survey-onderzoek (Claeys & Van Den
Bosch, 1963; Peeters, 1965; D'Olieslager et al, 1967; Everaert & Everaert, 1967;
Valvekens-Haven & Van Mechelen, 1968; D'Olieslager, 1970; Van Mechelen et
al., 1971; Colson, 1972; Du Laing, 1973; Claeys, 1976; Heirman, 1976; Kesenne, 1978). Er wordt onmiddellijk beleidsvoorbereidend onderzoek gedaan, in
de eerste plaats inzake het algemeen cultuurbeleid (Van Mechelen, 1965; An.,
1965; D'Olieslager, 1965; Billet, 1968; Van Mechelen & Verhoeven, 1970) en
vervolgens over zeer concrete lokale problemen (Coens et al, 1968; 1969;
Michiels, 1974, Van der Ven et al., 1976; Baeten et al., 1978). Ook aan andere
universiteiten wordt die politiek gevoerd. Dei gelijke vraagstukken worden in
Gent tot de toegepaste economie gerekend en in serie aangepakt (Buyst et al.,
1968;1968b; 1969;1970).

Een bijzondere aandacht en een lange termijn onderzoekslijn wordt in
Leuven ontwikkeld rond het sociaal toerisme (Neyrinck, 1963; Fraeyman,

1969; Vandewiele, 1971; Van Nuffel, 1973; Naeyaert et al., 1979). Natuurlijk
behoort ook de popularisering van de sport tot het spreidingsbeleid (Claeys et
al., 1975, Claeys & Veys, 1975; Marivoet, 1975; 1976a, 1976b; Claeys &
Suetens, 1976; Claeys, 1976, 1977; Claeys & Hertogen, 1977;a, 1977b, 1979;
Cauwels et al., 1979,; Claeys &Veys, 1980)
Bij deze politiek van 'paternalistische democratisering' van de cultuur
wordt niet alleen gevraagd naar de efficientie van het beleid. Ze wordt ook ten
gronde bekritiseerd in de tweede helft van de jaren zestig als een vorm van
'burgerlijke' cultuurpolitiek. Die kritiek sijpelt als het ware door in de eerste
vijfjaarlijkse balans van het Leuvense onderzoeksteam. In 1973 publiceert het
een rapport met een 'nieuwe benadering van de cultuurpolitiek'. Er zal rekening worden gehouden met het bestaan en de vormen van populaire cultuur.
Tot dan toe is het cultuurbegrip en het daarmee verbonden cultuurbeleid
beperkt tot de overdracht van kennis en traditionele waarden, zoals ook uitgedrukt in de bestaande vormen van onderwijs en kunst. De democratisering
heeft echter zowel het onderwijs als de cultuur aangestoken. Vooral het cultuurbegrip wordt verrijkt. Deze inhoudelijke verschuiving wordt door de

progressieve vleugel in de christelijke middens doorgevoerd (Albrechts,
1969). Ook de tijdsgeest verzet zich tegen een democratisering van wat de elitecultuur wordt genoemd en verdedigt nieuwe vormen van sociaal-cultureel
werk, gebaseerd op de ervaring en de werking van het verenigingsleven. Die

verruiming inspireert een speciale wetenschappelijke belangstelling voor het
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verenigingsleven (Billiet, 1973), aanvankelijk vooral voor de sportverenigingen.

Tijdsbudgetonderzoek
De ontwikkeling van het onderzoek aan de Brusselse universiteit verloopt in
een enigszins andere richting. De sociologen nemen in de periode 1964-1970
deel aan het internationaal vergelijkend tijdsbudgetonderzoek in opdacht van
het sociaal onderzoekscentrum te Wenen onder de leiding van Szalai. Feldheim en Javeau leveren de Belgische bijdrage. In 1966 wordt een tijdsbudget
van 66n dag opgenomen bij tweeduizend personen. Als deel van een internationaal project is dit onderzoek niet alleen erg beschrijvend, maar zelfs
toeschrijvend, aangezien het zich toelegt op de benoeming van activiteiten.
Daarenboven is een eendags-'tranche de vid niet erg representatief in crosscultureel onderzoek naar de tildsstructuur. De resultaten onderstrepen het
belang van de effecten van de arbeidsduurvermindering. Vier tijdsblokken
worden afgelijnd: verplichte tijd (werk); onderworpen tijd (vervoer, winkelen); noodzakelijke tijd (slaap, eten, zorg) en vrije tijd.
De verhouding tussen arbeid en vrije tijd wordt aan de orde gesteld in een
artikelenreeks in het tijdschrift van British Petroleu7. Henri Tanne, professor
sociologie aan de uLB, voorheen inspecteur-generaal bij het CommissariaatGeneraal voor Toerisme en ook minister van onderwijs (1961-65), schrijft een
bijdrage. Daarin bekritiseert hij de negatieve resultaten van de invoering van
de nieuwe technologieen en de nieuwe arbeidsorganisatie. Op basis van Frans
onderzoek - Fourasti6, Dumazedier maar ook Lismonde (1965) - zet hij de
morele noodzaak uiteen van meer vrije tijd voor de massa en doet een pleidooi voor een goed uitgebouwd sociaal-cultureel beleid. Een 'vrijetijdsbeschaving' kan volgens hem alleen worden voorbereid door een 'leerbeschaving'. Vandaar de noodzaak van een permanente vorming.

Op analoge wijze gebruikt Govaerts (1966;1967;1969; 1970; 1972; 1973;
1974; 1981) tijdsbudgetdata om het onderscheid tussen mannen en vrouwen
te bestuderen. Ze bepleit in die tekst een analytisch onderscheid tussen 'tijd

vrij van het werk' en'tijd vrij voor vrijetijd'. Vooral voor vrouwen is de toegang
tot de laatste categorie beperkt. Daarom bepleit Govaerts een verband tussen
de toegang tot vrijetijd, het hebben van een betaalde baan en het genieten van

'

In 1966 wijdt BP Review vier afleveringen aan de discussie over de komst van de vrijetijdsmaatschappij. De bijdragenworden in 1967 gebundeld in een boek: La civilisation des loisirs.
Culture, morale, tconomie, sociologie: enqutte sur le monde de demain. In die bundel rapporteert Van Mechelen zijn onderzoek van 1964. De toekomstscenario's worden uitgetekend
door Dumazedier en Fourastid.
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onderwijs. Zonder een eigen onderzoeksgroep op te richten zal Govaerts zich
duidelijk richten op de vrijetijdstudies en zal ze deelnemen aan de internationale wetenschappelijke netwerken rond het thema. Ook Javeau (1970) zal
over vrijetijd in het raam van tijdsbudgetonderzoek publiceren.

Buitenuniversitaire onderzoekscentra
Buiten de universiteiten moeten twee ontwikkelingen worden aangestipt. De
ontwikkeling van een cultuurbeleid brengt ook een veld van toegepast wetenschappelijk onderzoek tot stand, deels aan de universiteiten, deels aan onafhankelijke onderzoeksbureaus, zoals de Dienst voor Toegepast Sociologisch
Onderzoek (Maes-Herkes, 1970; Heremans & Maes-Herkes, 1970; Bellefroid,
1971; Michiels, 1972). Veelal gaat het om legitimerend onderzoek, waarbij de
beleidsondersteuning ook de politieke keuzes omvats.
Aan de andere kant groeit het toerisme uit tot een zeer belangrijke economische sector. Dat beinvloedt niet alleen universitair onderzoek, maar geeft
ook aanleiding tot de oprichting van het West-Vlaams Economisch Studiebureau dat vanaf 1963 rapporten publiceert. Tot 1990 worden 130 rapporten
gepubliceerd, waaronder vooral marktonderzoek over de Belgische kust. Ook
de Van al-Stichting - deels gesponsord door de bankwereld - draagt vanaf
het midden van de jaren zestig bij tot de band tussen onderzoek, beleid en
onderneming. In 1973 organiseert ze een eerste wereldcongres, in 1987 (voorlopig) het laatste.

Economische crisis en wetenschapscrisis
In het begin van de jaren tachtig keert de wind. Uit onderzoek over vakantieparticipatie blijkt al dat zelfs het sociaal toerisme niet volledig gespreid is en
dat de bezetting van de vakantiehuizen niet met de oorspronkelijke doelstellingen overeenstemt (Hertogen et al., 1979; Hertogen & Naeyaert, 1981). In
het begin van de jaren tachtig kreeg het Leuvense onderzoekscentrum een
tweede keer de opdracht van de minister van cultuur om een algemeen onderzoek uit te voeren over de vrijetijdsbesteding in Vlaanderen. Het is ingegeven
door de context van economische crisis en door de veranderende verhouding
tussen arbeidstijd en niet-arbeidstijd. Naeyaert en Claeys tekenen voor de

8

Veel van dat onderzoek is niet of nauwelijks toegankelijk voor het publiek en blijft opgesloten in de onderzoeksrapporten die in handen zijn van de opdrachtgevers (Facht, mondelinge mededeling, december 1996).
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volumineuze onderzoeksrapporten die vanaf 1984 verschijnen (Naeyaert en
Claeys, 1984).
Deze laatste studie laat een duidelijke ommekeer zien in het jaar 1980, het
jaar dat de slepende ecomische crisis ook wordt beantwoord met een ommekeer in het politiek-ideologisch klimaat. Tot 1979-1980 is de officiele lijn van
het beleid de welzijnspolitiek voort te zetten, rekenend op een economisch stimuleringsbeleid dat de werkloosheid moet tegengaan. Vanaf 1980 begint de
ideologische wending naar een neoliberaal marktbeleid. De ideologie van de
welvaartsstaat wordt stelselmatig afgebouwd en dat laat zich gevoelen in de

vrijetijdsbesteding.
Het onderzoek toont de maatschappelijke gevolgen van de crisis: (1) Het
gebruik van media blijkt niet te dalen door de crisis, integendeel. Gedrukte
media zijn echter wel onderhevig aan een stagnatie van het aantal lezers. (2)
Hobby's worden meer utilitair prosumptief en minder artistiek creatief. Tijdsintensieve maar investeringsarme of geldbesparende hobby's blijven het goed
doen. (3) Het georganiseerde verenigingsleven is verder op de terugweg. (4)
Het culturele uitgangsleven loopt drastisch terug. (5) Vakantie en toerisme
blijven een belangrijk maatschappelijk verschijnsel, maar tussen 1980 en 1983
is die vakantieparticipatie (minimum vier nachten buitenshuis logeren) voor
het eerst afgenomen van 57 tot 53 procent. Bij de vakantiegangers is het aandeel van de binnenlandse vakantie opnieuw gestegen van 29 tot 37 procent.
Dit uitgebreid participatieonderzoek wijst uit dat vooral de daling van de
koopkracht, eerder nog dan de beschikbare tijd, bepalend is voor het vrijetijdsgedrag. De resultaten van dit onderzoek lijken hun invloed te hebben
gehad in het vrijetijdsonderzoek zelf. Met 66n klap wordt de economische crisis ingevoerd in een midden dat is gesocialiseerd in de gedachte van de
komende vrijetijdsmaatschappij.
Dit feit vormt de basis voor een nieuw colloquium, waarop de belangrijkste
contextuele veranderingen van de jaren tachtig worden genoteerd en de daaruitvolgende aanpassingen in het onderzoek worden voorgesteld (Claeys en
Baeten, 1985). De discussie bevat een bijdrage van de filosoof De Clercq
(1985) waarin hij de verkeerde assumpties voor de projectie van een vrijetijdsmaatschappij op de korrel neemt. Hij legt de nadruk op het stijgend
belang van de loonarbeid en van de consumptiedruk, die beide vorm geven
aan de vrije tijd. Steunend op Hannah Arendts onderscheid tussen arbeid,
werk en activiteit, stelt hij een hernieuwde discussie over de notie 'arbeid'
voor. Om'vrije tijd' opnieuw te bepalen moeten we beslissen wat we werkelijk
met de notie'vrijheid' voorhebben. De Clercq komt op voor een nieuwe discussie van de fundamenten.
In de praktijk worden twee richtingen ingeslagen als reactie op de dualisering van de jaren tachtig. Het gaat vooral om pragmatische orientaties, zonder
veel paradigmatische discussie. Aan de ene kant worden onderzoeksprojecten
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opgezet naar wat de 'crisis-problematiek' kan worden genoemd: werklozen,
migranten, pensionering, individualisering... Het zijn telkens 'uitzonderingen' op het schema van de welvaartsstaat. Aan de andere kant wordt ingespeeld op de ontwikkeling van nieuwe vrijetijdsmarkten in het toerisme, de
recreatie, de sport, enz. Het ruimere vrijetijdsonderzoek wordt aan de KUL
sterk beperkt, niet het minst wanneer de directeur van het centrum, Urbain
Claeys, Commissaris Generaal voor Toerisme wordt in Vlaanderen.
Ook in Franstalig Belgie wordt survey-onderzoek opgezet. De sociologe
Bouillin-Dartevelle onderzoekt in nauwe samenwerking met Dumazedier de
vrijetijdsactiviteiten in het zuidelijk deel van Belgie. Haar dissertatie behandelt in 1984 de vrijetijdsactviteiten van de jeugd, gesteund op zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoekstechnieken. Ze besluit tot zes types vrijetijdsgedrag: (1) de 'lezers', (2) de 'eclecticil (3) zij die gericht zij op de
peer-groep en rock-muziek, (4) zij die zich op praktische actviteiten orienteren, (5) de'sportieven' en ten slotte (6) diegenen die gericht zijn op televisie en
dans. In 1991 is ze mede-auteur van een rapport over de culturele activiteiten
in de Franse gemeenschap van Belgie. Een uitgebreide inleiding plaatst dit
onderzoek in het verlengde van het vrijetijdsonderzoek in Wallonie. Opvallend is dat de intellectuele inspiratie volledig op de Franse sociologie teruggaat (Dumazedier, Touraine en Bourdieu).
Bouillin-Dartevelles rapport gaat niet in op de aan gang zijnde ontwikkelingen in het internationaal circuit van het vrijetijdsonderzoek (zie verder) en
blijft dus steken bij de paradigma's uit de jaren zestig. Het blijft volkomen in
de traditie van het tijdsbudgetonderzoek en het survey-onderzoek. Het boek
is het resultaat van een grootschalig onderzoek in opdracht van de Franse
gemeenschapsregering en uitgevoerd in de jaren 1983-1986 door zowel ULBals ucL-onderzoekers. Het onderzoek steunt op een vragenlijst voorgelegd aan
3059 personen. Op basis van drie criteria (ruimtelijke locatie: intern-extern;
individuele positie: actief-passief en doelstelling: informatie, expressie of
interactie) worden acht vormen van activiteit afgeleid. In het besluit wordt
gewezen op het belang van de gezinsactiviteit en op de neergang van de
belangstelling voor het openbare leven. Activiteit is belangrijker dan passiviteit en bezinning haalt het op creativiteit...
In 1970 ontstaat uit de Franstalige ULB een autonome Nederlandstalige universiteit in Brussel. Van bij de aanvang is er een afdeling vrijetijdstudies, verbonden aan het Instituut voor Lichamelijke Opvoeding. Het is gericht op professionele vorming. De 'vrijetijdsagogiek' levert voor de studenten in lichamelijke
opvoeding een uitweg in de groeiende sector van de recreatiesport, dejitness en
gezondheidszorg en de soms obsessionele aandacht voor het lichaam en het
lichaamsbeeld in de jaren zeventig en tachtig. Vrijetijd en vrijetijdsagogiek worden geduid (Debrock, 1972; Bollaert, 1976; Pepermans, 1981).
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In 1975 wordt aan de VUB een onderzoekscentrum opgebouwd onder de leiding van Livin Bollaert. Het steunt niet, zoals het onderzoek aan de KUL of de
ULB, op een lange onderzoekstraditie en het is evenmin verbonden met sociopolitieke projecten van 66n of andere zuil. In tegensteling tot de'humanistische' projecten aan de andere instellingen, wordt aan de vuB een zeer pragmatisch beleid gevoerd. De belangrijkste onderzoekslijn is gericht op de

organisatie van de sportparticipatie (Bollaert, 1969; Bollaert & De Knop,
1978; Bollaert et al., 1978; De Knop, 1979; De Knop & Bollaert, 1979; Bovijn &
Bollaert, 1979; Bollaert, 1980; Bollaert & Lamon, 1981; Lamon-Famaey & Van
Poyer, 1981; Lamon-Famaey & Bams, 1981; Lamon-Famaey & Pauwels, 1981;
Lamon-Famaey 198la; Lamon-Famaey 198lb; Bollaert, 1983; De Knop &
Bollaert 1983). Het sportonderzoek gaat met een duidelijk profiel de jaren
tachtig in. Onder de leiding van Paul De Knop wordt de aandacht meer
gericht op de (recreatieve) jeugdsport in al haar aspecten. Het centrum nam
deel aan verscheidene studiedagen in het begin van de jaren tachtig rond de
spreiding van sport voor allen en voor alle leeftijden.
Andere thema's komen verspreid aan bod in opdrachtonderzoek (Scheys et
al., 1976; Scheys, 1977; Scheys, Enhus & Bollaert, 1977; Crezee & Bollaert,
1979; Bliki, 1980, Elias & Bollaert, 1981; Stubbe & Bollaert, 1982). De crisis
van de welvaartsstaat is voelbaar. Zeer vroeg al, niet gehinderd door een eigen
onderzoekstraditie, wordt het onderzoek in het centrum van de sociaal-culturele sector naar de meer marktgerichte individuele dienstverlening geherorienteerd. De aandacht gaat naar de management-vraagstukken in de
vrijetijdsindustrie en naar de marketing voor de nieuwe private vrijetijdsvoorzieningen. De wetenschap wordt ondergeschikt gemaakt aan het beleidsvoorbereidend onderzoek enerzijds en aan de vragen van private ondernemingen anderzijds.
Het ontstaan van onderzoek naar toerisme kadert in die wending naar
meer marktgericht onderzoek. In het begin van de jaren tachtig wordt nog een
Delphi-onderzoek9 opgezet om een consensusmodel van vakantiespreiding
tussen de toeristische industrie, de werkgevers, de overheid en het onderwijs
uit te werken (Bollaert & Kenis, 1986). Op het eind van de jaren tachtig richt
de dienst zich meer op de beroepsopleiding in het toerisme en ondersteunt
het onderzoek die orientatie. Steeds meer gaat de research op aan versnipperde kortlopende projecten, waarin enig kernonderzoek over een meer algemene vrijetijdsproblematiek verloren gaat.
'

Een Delphi-onderzoek is een onderzoekstechniek waarin een expertenpanel via een vragen-

lijst met gesloten, halfopen en open vragen anoniem wordt ondervraagd over problemen
waarin informatie en ervaring deel uitmaken van de expertise. Deze meningen worden in
een tweede en derde ronde teruggestuurd naar het panel met het oog op het nagaan van de
consensus en de dissensus. De techniek is ontwikkeld in het Pentagon tijdens de Koude Oorlog als steun voor de strategische besluitvorming.
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In een uitgebreid onderzoeksproject over vrijetijdsopvoeding en de school
(Corijn & Theeboom, 1988) komt de paradox naar boven tussen enerzijds de
objectieve neergang van de betaalde arbeid en anderzijds het subjectieve
belang dat eraan gehecht wordt. Het rapport ontwikkelt een beleidsvoorstel
om school, sociaal-cultureel werk en vrijetijdsvoorzienigen in een netwerk te
vatten en om aldus tot een synergie te komen van de schoolse opvoeding en de
vrijetijdsopvoeding. In feite illustreren dezd onderzoeksresultaten de kloof
tussen de invloed van de welzijnsideologie en de invloed de facto van de
marktwetten: de resultaten van het onderzoek worden nooit door het beleid

opgenomen.
Veertien jaar na het laatste grote survey-onderzoek krijgen de universiteiten van Brussel en Leuven in 1997 de opdracht van de Vlaamse regering een
nieuw overzicht te geven van de vrijetijdsbesteding in Vlaanderen. Het onderzoeksopzet onder leiding van Bollaert (VUB) en Molitor (KuL) verwijst naar
het grote tekort in data in vergelijking met de tweejaarlijkse scp-gegevens in
Nederland. Daarenboven is het overheidsbeleid versnipperd over verschillende ministeries. Tenslotte wordt erop gewezen dat het economisch belang van
de sector onderschat wordt. Door een inventarisatie van de gegevens te
maken, een veldonderzoek over participatie aan verschillende vrijetijdsactiviteiten en een kwalitatief contextueel onderzoek, wil het project een nieuwe
basis voor beleid leveren. Het onderzoek loopt tot december 1999.
Naast de drie groepen aan de KUL, de ULB en de VUB, die zich expliciet op de
vrijetijd richten, worden geen afzonderlijke onderzoekscentra opgericht.
Willy Fach6, aanvankelijk docent in Brussel, later aan de Gentse universiteit,
ontwikkelt wel al vroeg een onderzoekslijn in de afdeling pedagogiek, vooral
gericht op jeugdonderzoek en cultuurbeleid (Fach6 1976; 1977). Zijn belangrijkste bijdragen liggen in het veld van het cultuur- en educatief beleid. Maar
hij doet ook onderzoek over het gebruik van toeristische infrastructuur (Centerparcs bijvoorbeeld) en levert een bijdrage tot tijdsbestedingsonderzoek.
Fache is de enige hoogleraar die vanuit Belgie actief betrokken is gebleven in
internationale netwerken van vrijetijdwetenschappers.
Aan de universiteiten loopt in de jaren zestig en zeventig verder nog occasioneel vrijetijdsonderzoek in andere onderzoeksgroepen: Renson (1972;
1978; 1981;1983) over sport en volkssport in Leuven, Van Rompu (1970;
1971;1973; 1974; 1980) over culturele participatie en infrastructuur in Antwerpen, Versichele (1963; 1966) over vakantiedeelname in Gent, Van Gorp
( 1980) aan de Universitaire Instelling Antwerpen. De ontwikkeling van de
aandacht voor de maatschappelijke vraagzijde hangt natuurlijk samen met de
sterke uitbouw van de staat op alle niveaus en de toename van haar regulatieve functie.
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Blijvend op zoek naar een eigen identiteit
Wat opvalt in dit overzicht - en meer nog in onze studie van ruim driehonderd Belgische publicaties, waarvan we hier slechts een deel hebben kunnen
bespreken - is hoe weinig kritisch, theoretisch ofconceptueel onderzoek er is
uitgevoerd. Hoewel verschillende auteurs categorieen of ideaaltypes ontwikkelen, is de conceptuele discussie - waardoor een wetenschappelijk veld zou
kunnen worden afgebakend - afwezig. De meeste stukken onderzoek - zoals
de twee uitgebreide Leuvense studies
worden ingeleid met een expliciete
stellingname, waarin zelfs expliciet afstand wordt gedaan van enig conceptueel raamwerk.
Anderen herhalen steeds hetzelfde bibliografisch overzicht waarin wordt
verwezen naar de operationele definities A la Dumazedier. Wijzelf hebben ons
met enkele conceptuele vragen bezig gehouden en hebben ook steeds gewezen
op de noodzaak van verdere inhoudelijke verduidelijking, maar dit soort
onderzoek blijft marginaal in het veld: nooit wordt die discussie in Belgie
opgenomen (Corijn 1986; 1987a; 1987b; Corijn en Theeboom, 1988).
Slechts enkele publicaties leveren kritische bedenkingen bij de gebruikte
onderzoekstechnieken. Zo publiceert Scheys (1983) een discussie over nietparticipatie als een sociaal probleem. In werkelijkheid blijkt het meeste participatieonderzoek een vorm van marktonderzoek voor het beleid of impactonderzoek na het beleid. Scheys stelt dat de verschillende strategieen kunnen
worden gezien als het gevolg van een groeiende institutionalisering van de
vrije tijd en moeten worden g€interpreteerd vanuit de professionele en com-

merciele belangen van verschillende groepen.
Een consistent wetenschappelijk onderzoeksprogramma is uitgewerkt in
het vuB-Centrum voor Sociologie onder de naam TOR (Tempus Omnia Revelat). In het raam van een tijdsociologie wordt ook het thema vrijetijd behandeld. Elchardus (1983) publiceert'De ethiek van de dualistische conceptie van
de tijd'. Vanuit het Parsoniaans vier-functie paradigma wordt een lijst van
mogelijke sociale betekenissen van de tijd afgeleid. Sommige sferen van activiteit worden dan gezien als het resultaat van historische ontwikkelingen in die
sociale betekenissen van de tijd. De heersende tijdsopvatting wordt als dualistisch beschreven, tenderend naar een reductie van de sociale werkelijkheid in
twee tijdssoorten en twee sferen van activiteit, die gedefinieerd worden als
'instrumenteel' en 'bevredigend'. Maar precies door die aanpak "draagt de
dualistische conceptie van de tijd b# tot de legitimering en aanvaarding van de
instrumentalisering van het werk" (Elchardus, 1983: 368).
Door de nadruk op de betekenis van de activiteit, verzet Elchardus zich
tegen het resultaat van de klassieke tijdsbudgetstudies, die activiteit en duur
van buitenuit beschrijven. De TOR-groep ontwikkelt vanuit een streng neoDurkheimiaanse visie een uitgebreid researchprogramma, waarin nagenoeg
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elk maatschappelijk probleem aan de orde komt. Aangezien de nadruk ligt op
de integratieve en consensuele aspecten van de samenleving en het geheel
wordt opgehangen aan sterk waardegeladen vertooggemeenschappen, wordt
de vrijetijd sterk verweven met de context en als specifiek afzonderlijk veld
nauwelijks erkend. Dit onderzoek is dan ook slechts marginaal en occasioneel
verbonden met de vrijetijdsonderzoeksgemeenschap(pen). In feite keert het
zich - op basis van de hoger aangehaalde arialyse- principieel tegen een verzelfstandiging van de vrijetijdstudies: "De tegenstelling tussen werk en vrijetijd
lijkt nu veel minder scherp dan vroeger. De vervaging doet zich overigens niet in
de eerste instantie voor omdat, zoals vooral conservatieve cultuurkritiek bena-

drukt, vrijetijdswaarden in het werk gerntegreerd worden. Het eerste deel van
onze analyse bevatte zegs duidelijke tekenen van een tegenovergesteWe beweging:
criteria van prestatie worden op de vrijetijd toegepast. Als we een vervaging van
de code werktijd/vrijetijd vaststellen, is het derhalve niet duidelijk of daarmee
een vrijetijdsmaatschappij of juist een prestatiemaatschappij wordt aangekondigd." (Elchardus, 1992: 112).
Nog een grotere zeldzaamheid vormt de kritische studie van de resultaten
van wetenschappelijk voorbereid beleid. Laermans (1992) maakt de balans op
van het cultuurspreidingsbeleid en van de achterliggende democratiseringsideologie. Zoals hoger aangegeven maakt dat het gros uit van het Leuvens
onderzoek. Hij stelt vragen bij de theoretische validiteit van de doelstelling tot
'acculturatie' van de massa naar een'elitecultuur' toe. Op basis van longitudinale reeksen participatiecijfers ondersteunt hij empirisch de stelling van
Bourdieu dat cultuurparticipatie samenhangt met scholingsgraad en nog
meer met sociale afkomst. Laermans zet ook vraagtekens bij de draai naar het
sociaal-culturele werk, waarin de elitecultuur in feite wordt vervangen door
de levensstijl van de professionele middenklasse.
De geschiedenis van het Belgische vrijetijdsonderzoek kan worden geperiodiseerd volgens de groei en het belang van vrijetijd als een maatschappelijk
probleem. De vrijetijdsactiviteiten van de aristocratie of van de burgerij in de
negentiende eeuw krijgen nauwelijks wetenschappelijke aandacht. Vrije tijd
wordt een'probleem' in verband met vormen van morele paniek ofangst voor
het verlies van sociale controle bij een verkorting van de arbeidstijd. Het (kennis-)'probleem' wordt dus gerelateerd aan de arbeidsverhoudingen. Vrijetijdsstudies maakten deel uit van de bekommerissen van instellingen als de
International Labour Office in Genave of als studie- en vormingsdiensten van
de vakbeweging.
Zoals we hebben gezien, hangt het perspectief van dat onderzoek nauw
samen met de strategische opstelling van de (onderscheiden delen van de)
arbeidersbeweging. De katholieke zuil ziet de verkorting van de arbeidstijd als
een gelegenheid ter versterking van het gezin en de sociale banden binnen de
eigen organisatie. Politiek strategisch zoeken ze hun kracht in de hegemonie
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binnen de civiele maatschappij. Het onderzoek is dan ook gericht op het
priv6-initatief, de diensten en de eigen organisatie.
De socialistische arbeidersbeweging is op het eind van de negentiende
eeuw ook gericht op een versterking van het eigen'kamp' als politiek-cultureel tegengewicht tegen de burgerlijke samenleving. In de aanvang worden
kortere werkdagen ook gezien als een basis ter versterking van de eigen organisatorische en politieke macht. Maar weldra richt de sociaal-democratie zich
op de invloed binnen de staat. In overeenstemming met de reformistische
wending in de sociaal-democratische politiek en de keynesiaanse wending in
de kapitalistische economie, wordt in het interbellum vorm gegeven aan wat
vandaag een'fordistisch accumulatieregime' wordt genoemd (zie verder). De
staat wordt zowel de regulator van de sociale integratie als de plek voor klasseoverleg. Het model van de welvaartsstaat wordt aanvaard door de meerderheid van de arbeidersbeweging en door de ondernemers. Vrije tijd wordt
essentieel in de ontwikkeling van de consumptiecultuur en de massacommunicatie. Permanente vorming en cultuurspreiding drijven op de invoering van
nieuwe technologieen.

Vrijetijdstudies maken deel uit van het onderzoek voor de sociale programmatie en van de brede belangstelling voor het georganiseerde welzijn. Ze
worden deel van de academie en van de officiele onderzoeksgeldencircuits.
Het onderzoek berust op de ideologische mythe van de komst van de'vrijetijdsmaatschappij'. In die periode ligt het zwaartepunt van het vrijetijdsonderzoek.

Die fase komt tot een eind of sterft uit met de economische en sociale crisis, ingezet in de tweede helft van de jaren zeventig. Massale werkloosheid,
deregulering van de arbeidsverhoudingen, invoering van nieuwe technologieen en van nieuwe vormen van arbeidsorganisatie leveren een totaal andere
context. Vanaf de jaren tachtig verlegt de hegemonie zich van de gedachte van
de welvaartsstaat naar het idee van de regulering via de zogenaamde 'vrije
markt'. De vrijetijdstudies hebben zich vrij moeilijk aangepast aan die veranderende context. De onderzoeksobjectieven worden bijgesteld in functie van
de markt en het onderzoeksgeld wordt steeds meer gezocht bij particuliere
opdrachtgevers. Het overwicht van de sociale wetenschappen wordt in vraag
gesteld door de opkomst van een economische management-problematiek.
Op die manier wordt het vrijetijdsvraagstuk steeds meer herleid tot een probleem van vraag en aanbod, dat op (klassiek) economische wijze wordt
gedacht.

Door in zekere zin toe te geven aan die ontwikkeling snijden de onderzoekscentra de tak af waarop ze zelf zitten. De groepen worden kleiner, de
research wordt disparater. In de ULB is de onderzoeksgroep afgebouwd, in de
KUL is Ze drastisch kleiner en niet langer verbonden met de vrijetijdsonderzoeksgemeenschap, in de VUB dreigt de centrale aandacht voor vrijetijd te
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worden opgelost in het sport- en toerismeonderzoek... Het strategisch pragmatisme van het Belgisch vrijetijdsonderzoek leidt naar een kritieke toestand
in de jaren negentig.
Het meest opvallende kenmerk van de geschiedenis van het vrijetijdsonderzoek in Belgie is dan ook de incapaciteit om enige basis te leggen voor een
eigen wetenschappelijke traditie. Het onderzoek blijft ook na de startfase volkomen afhankelijk van de maatschappelijke en politieke agenda. Men komt

niet tot enige structurele wetenschappelijke afstand, met een eigen agenda
voor bijvoorbeeld een theoretische discussie over het onderzoeksobject of in

een ontwikkeling van een eigen vertooggemeenschap. Wetenschappelijke
coordinatie in het veld is ondergeschikt aan institutionele politiek'°. De
onderzoekscentra binnen de universteiten blijven sterk geisoleerd. Er is nauwelijks contact tussen de taalgemeenschappen, met uitzondering van de historische banden tUSSen ULB en VUB.
Een korte tijd werken enkele Vlaamse onderzoekers mee in de Nederlandse
Interuniversitaire Werkgroep Vrijetijd. Als die academische structuur de
impuls geeft aan de uitbouw van de Vereniging voor de Vrijetijds Sector, worden geen Vlaamse afdelingen uitgebouwd. De vrijetijdstudies in Vlaanderen
verkrijgen geen eigen identiteit. Ze worden opnieuw opgezogen door de disciplines als een afgeleid probleemveld. Het toegepast onderzoek gaat in de richting van marketing en management, die gezien de historische wortels van het
veld in de sociale en agogische wetenschappen, als enigzins vreemde aandachtspunten worden ingevoerd.
In tegenstelling tot de omliggende landen is er in Belgie een gebrek aan
institutionalisering van een onderzoeksveld. Naast interne redenen van
gebrek aan structuur, dynamiek en leiderschap, spelen daarin ook een aantal
externe redenen mee. In Belgie is de onderzoeksmatige en planmatige onder'°

wordt een contactgroep Vrije tijd Culturele Ontwikkeling binnen het
Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (NFWO) opgericht. Voorzitter is Prof. dr.
Livin Bollaert (vuB), secretaris: Prof. dr.Urbain C|aeyS (KUL). Volgende 14 professoren zijn
lid. Voor de KULeuven: R Van Mechelen, U. Claeys, W. Leirman, R. Renson; voor de
RUGent: W. Laporte, Van den Brande, G. Quackelbeen ( in vervanging van Van Vaerenbergh), W. Facht; vuBrussel: M. Elchardus, J. Hannes, M. Namenwirth, L. Bollaert; UIAntwerpen: Van Pelt en RUCAntwerpen: G. Van Rompu. De enige inhoudelijke bijeenkomst die
wordt georganiseerd vindt plaats in Brussel op 25 april 1986. Het is een gemeenschappelijke
vergadering met het Nederlands Interuniversitair Werkverband Vrijetijd. Van Belgische zijde zijn aanwezig: KUL: VanReusel, Naeyaert, Mercy; RUG: Fach6, de Beukelaer, De Taeye,
Ingelbrecht, Blancke; VUB: Theeboom, Danau, Corijn, Scheys, Kenis, Glorieux, Elchardus,
Enhus, Bollaert naast tien Nederlandse collega's. Op de agenda staat een discussie over
In de lente van 1985

-

onderzoeksverslagen inzake tijdsbesteding van werklozen van Elchardus en van Mommaas.
Verder wordt afgesproken samen een jaarlijkse studiedag en verder overleg te organiseren.
De NFWO-groep is nadien niet actief gebleven (verslagen MTV vergaderingen 50,54,55,56,
57).
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bouwing van de welvaartsstaat steeds beperkt gebleven. De rol van de staat
wordt vooral gespeeld via een sterk verzuild middenveld, waarin belangen en
krachtsverhoudingen steeds een grotere rol spelen dan wetenschappelijk
onderbouwde dossiers.
De meeste onderzoekscentra en opleidingen - ook het meer sociologisch
onderzoek - zijn verbonden met vormen van sociale pedagogiek (daarin de
Franse traditie volgend). Een kritische school (zoals bijvoorbeeld de eerste
fase van de Duitse school in de Freizeitpitdagogik van Opashowski en Nahrstedt) wordt niet gevormd. Fundamenteel onderzoek blijft niet in het veld en
'trekt zich terug' naar de instituten die meer rond gevestigde disciplines zijn
georganiseerd. Het positivistisch empirisme is de dominante praktijk, schijnbaar aangepast aan de vraag van de externe financiers van sociaal-technologisch onderzoek. In de vette jaren wordt geen (economisch en cultureel) kapitaal opzijgezet om een eigen wetenschappelijke onderzoekstraditie uit te
bouwen. Er ontstaan geen theoretische of onderzoeksgewoonten. Met de
neergang van de welvaartsstaat en de groei van de marktgerichte politiek
wordt de sociale programmatie vervangen door een consumptiecultuur, geregeerd door de wetten van vraag en aanbod en worden ook de vrijetijdstudies
marktstudies. Vrijetijdsonderzoekers zijn niet altijd de bestgeplaatsten om die
uit te voeren.
In tegenstelling tot enkele andere landen hebben de vrijetijdstudies zich in
Belgie niet geherorienteerd naar de zogenaamd'postmoderne' aandachtspunten zoals'plezier','consumptie' of'populaire cultuur'. De noodzakelijke kritische massa is niet bereikt. De onderzoekers van de jaren zestig en zeventig
delen op een vrij onkritische wijze het perspectief van de komende'vrijetijdsmaatschappij'. Ze richten zich op de in voege zijnde technieken van social engineering en velen van hen gaan in de politiek (een paar ministers opleverend:
Van Mechelen, Janne, Coens). De nieuwe onderzoeksonderwerpen worden
ontwikkeld buiten het veld. Door hun zwakte en het gebrek aan netwerk worden de vrijetijdstudies nooit een referentiepunt voor de discussies in die nieuwe ontwikkelingen. Dat brengt ook met zich mee dat zowel de multidisciplinariteit van het veld, als de 'oude' thema's (de verhouding arbeid-vrijetijd,
menselijke emancipatie, de specificiteit van vrijetijdsopvoeding...) snel verloren gaan. Het modernisme-postmodernisme debat is binnen de vrijetijdsstudies nauwelijks aan bod gekomen. Het onderzoek heeft zich snel onderworpen aan de nieuwe ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en aan de
marktideologie.
Binnen de universitaire instellingen is het thema gemarginaliseerd. Het
komt slechts aan bod in het onderwijs in Brussel en Gent, in andere instellingen is het steeds beperkt geweest tot een onderzoeksonderwerp. Men kan niet
zeggen dat het nog een gevestigd onderzoeksveld is. Belgische onderzoekers
nemen, enkele uitzonderingen niet te na gesproken, nauwelijks deel aan het
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internationale debat. Uiterst klein is het getal dat publiceert in de erkende
tijdschriften of deelneemt aan de wetenschappelijke congressen. Federaal op Belgisch vlak -, noch communautair - in Vlaanderen of in de Franstalige
gemeenschap -, bestaat er enige organisatie. Aan geen enkele academische
instelling heeft een departement 'vrijetijdstudies' enig lokaal gewicht. Vrijetijdonderzoekers nemen nauwelijks deel aan het maatschappelijke debat over
de verhouding arbeid-vrijetijd, over een nieuwe tijdspolitiek of enig ander
openbaar discussiethema. Het wetenschappelijk onderzoek naar vrijetijd
bedient weinig organisaties in het maatschappelijke middenveld die, hetzij via
hun ledenwerking hetzij via hun aanbod, op dat terrein actief zijn. Nochtans
blijft de thematiek via andere onderzoekspraktijken aan bod komen en zou
het lopende survey-onderzoek vanuit de universiteiten van Brussel en Leuven
een nieuw platform voor de organisatie van een onderzoeksgemeenschap
kunnen bieden.
Zoals in andere landen hebben de vrijetijdstudies zich in Belgie samen met

de groei van het 'sociale vraagstuk' ontwikkeld. Het onderzoeksschip dreef
mee op de hoge golven. Maar het heeft nagelaten te zorgen voor een eigen
wetenschappelijke aandrijving. Nu de economische crisis, de ideologische
verschuivingen en de nieuwe tijdsordes zorgden voor een radicaal andere
sociale en economische context, lijken de vrijetijdstudies eerder op een slecht
geconstrueerd vlot dat nauwelijks richting kan geven aan enig academisch
debat.
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Centrum en periferie
in het vrijetijdonderzoek in Europa

"Leisure for the masses is a twentieth century develop.

rnent.

Benjamin Hunnicutt (1980: 196)
"

Europe is made up Of more than advanced industrial
,,

societies .

Peter Bramham et al. (1993: 233)

Wetenschap heeft een universele roeping. Sociaal-wetenschappelijk onderzoek is gelokaliseerd in tijd en ruimte. In een wisselwerking tussen beide kan
een onderzoeksgemeenschap ontstaan, die enerzijds de resultaten van het
onderzoek de-contextualiseert en anderzijds de algemene stellingen in nieuwe
contexten toetst. De manier waarop dat proces verloopt in een'wetenschap in
wording' is moeilijk te reconstrueren. Het is namelijk geen zelfrefiectief proces: zelden verschijnen in de onderzoeksconclusies onderscheiden tussen de
contextgebonden en de te veralgemenen stellingen. Meestal dienen zeer gelokaliseerde empirische gegevens om een algemeen (universeel?) vertoog te
ondersteunen. Vooral bij het definieren van een object als vrijetijd zoekt het
vertoog'essenties' vast te leggen en richt het zich minder op de bestaansvoorwaarden van het fenomeen.
Een belangrijk aspect van de moeilijkheid om de contextgebondenheid
van stellingen te deconstrueren is de verhullende werking van de verhouding
wereldsysteem-natiestaat. Het ontstaan en de organisatie van de sociale
wetenschappen is verbonden met het ontstaan en de organisatie van de natiestaat (Wallerstein 1991, 1996b, 1996c). De natie is verworden tot een genaturaliseerde basis voor de samenleving. Als dusdanig lijken uitspraken over de
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natie veralgemeenbaar'. Verschillen worden meestal in evolutionaire vertooglijnen gevat. (Het ene is verder of minder ver ontwikkeld dan het andere).
Zodra een onderzoeksresultaat uit te breiden lijkt tot op het niveau van de
natiestaat wordt het ook een stelling over het samenleven in het algemeen. Die
versluiering die gebeurt door de eenheid 'natie-staat' te naturaliseren, moet
worden doorbroken wil men op reflectieve wijze de internationale of de
transnationale kenmerken van de'vrijetijd' analyseren. In een cross-comparatieve benadering van het fenomeen, zeker in het raam van de mundialisering,
is de natiestaat slechts 66n van de mogelijke contexten. Het lokale of het transnationale zijn voor bepaalde aspecten meer aangewezen analysecontexten.
E6n en ander zijn zeer concrete kwesties, wil men in het raam van de Europese
eenmaking het fenomeen van de vrijetijd op dat analyseniveau onderzoeken
en het tegenover het mundiale en/of het nationale en lokale afwegen.
Zijn er duidelijke contextuele-voorwaarden aan te geven voor de'vrijetijd'?
Het Belgische voorbeeld geeft al aan dat (1) de vrijetijd verbonden is met een
industrieel kapitalistische tijdsorde van duidelijke scheiding tussen arbeidstijd en niet-arbeidstijd; (2) de vrijetijd als een sociaal fenomeen is erkend en
naderhand opgenomen in interventiestrategieen samen met de veralgemening van het fordisme (zie verder) en vooral het taylorisme in de arbeidsorganisatie en (3) de vrijetijd als afzonderlijke categorie vervaagt in de crisis van
het fordisme en de segmentering van de consumptie. We zullen hierna pogen
aan te geven dat die contexten ook werkzaam zijn bij het analyseren van de
ontwikkeling van de vrijetijdstudies in Europa. Er lijkt ons een overeenstemming te bestaan tussen de aard van theorie en onderzoek in verschillende landen, naargelang de verhouding van die landen tot het centrum of de periferie
in Europa. We stellen dus voor die centrum-periferie metafoor te duiden in de
Europese dynamiek en binnen dat raamwerk de differentiele ontwikkeling
van het vrijetijdonderzoek weer te geven.

Een concreet project als uitgangspunt
De vrijetijdstudies in Europa in hun samenhang analyseren is dus geen makkelijke opdracht. Naast de boven genoemde redenen ook omdat de inventarisatie slechts zeer gedeeltelijk is gebeurd en voor uitgebreide delen van Europa
nog moet gebeuren. De studie van de vrijetijd is niet in alle streken uitge'

Een mooi voorbeeld daarvan is de (politiek-filosofische) literatuur over democratie waarin
het begrip volkssoevereiniteit wordt gedacht tot op het niveau van de natie. Daarnaast en
daarboven bevindt zich de inter-natie, die op zich geen referent heeft. Daarom stelt het den-

ken van de democratie in het raam van de mondialisering ook zoveel problemen (Held,
1993a, 1995).
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groeid tot een zelfstandige academische activiteit. Ze maakt veelal nog deel uit
van andere onderzoeksdisciplines, voor zover ze al tot het wetenschappelijk
onderzoeksdomein is toegelaten. Daarenboven is een zekere samenhang in
het onderzoek nodig om een basis te leveren voor (zelf-)reflectieve geschiedschrijving. Een onderzoekspraktijk moet zich in de feiten als een veld aandienen voor wetenschapshistorisch werk2. Slechts daar waar het vrijetijdonderzoek zich op nationaal vlak al heeft onderscheiden en georganiseerd, is er een
aanzet tot eigen geschiedschrijving. Voor die landen waar dat niet het geval is
zou een internationaal of Europees project dat onderzoek kunnen opleveren
(en meteen bijdragen tot de vormgeving van een eigenstandige onderzoeksactiviteit). De nodige onderzoekskredieten zijn daarvoor nog niet ter beschik-

king gesteld.
Wanneer het European Consortium for Leisure Studies and Research3 in
1989 het plan opvat aan een Europese geschiedenis van de vrijetijdsstudies te

2

'

"Littlework has been doneyet on the history Ofleisure research, something illustmting a lack of

selfrefexivity within thejield"(Mommaas et al., 1996: 246).
Het European Consortium for Leisure Studies en Research is een informeel netwerk van
onderzoekers uit verscheidene Europese landen, rond een kern uit Nederland, Belgie en
Groot-Brittannie. Het is ontstaan binnen de dynamiek van samenwerking die het Erasmusprogramma voor uitwisseling van studenten heeft op gang gebracht. Het is gegroeid uit de
voorbereiding van de bundel Leisure and Urban Processes: critical studies of leisure policy in
W:stern European cities (Routledge, 1989). Dit gebeurde aan het eind van een seminarie in
juli 1987 te Brussel rond ontwerpversies van de hoofdstukken in het boek. Ook dat boek
bundelt nationale casestudies, met slechts Un internationale vergelijking. Het voorwoord
van het boek stelt duidelijk: " ( . . . ) there is a need therefbre to generate genuinly cross-national
studies to buiM on this initiative, which represents merely the first smges in a programme pmmoting compamtive leisure studies" (Bramham et al, 1989: XV). Het netwerk zorgde voor de
organisatie van seminars, workshops en sessions gericht op transnationaal en cross-comparatief onderzoek in het raam van internationale vrijetijdscongressen georganiseerd door de
Britse LSA (Leisure Studies Association), de ELRA (European Leisure and Recreation Association) of de WLRA (World Leisure and Recreation Association). Zo verzorgde het consortium op de LSA-internationale conferentie van 1988 een eigen zitting onder andere rond
"Comparative leisure studies in a European context". De actieve leden van het consortium
waren ook betrokken bij de uitbouw van de European Leisure Studies Group, een netwerk
van universitaire instellingen, die in het raam van het Erasmusprogramma van de E.G. uitwisseling van studenten organiseerde. Vooral de ontwikkeling vanaf 1991 van een jaarlijkse
'winteruniversiteit', een intensieve internationale cursus, rond de problematiek van de Europese eenmaking en vrijetijdsdynamieken, leverde een basis voor'transnationale' inleidingen, op zowel de dynamiek van de Europese eenmaking en de effecten op het dagelijks leven,
als op de belangrijkste vrijetijdssectoren: cultuur, media, toerisme, recreatie... Op basis van
die ervaringen werd samengewerkt in de uitbouw van een postgraduaats Masters Programme in European Leisure Studies en twee publicaties: Leisure Policies in Europe (Bramham et
al, 1993) en Leisure Research in Europe (Mommaas et al,1996). Het ECLSR is een concreet
voorbeeld van hoe in wetenschappelijke activiteit nieuwe vertooggemeenschappen vorm
kr ijgen.
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werken, blijkt weldra hoeveel moeilijkheden zo'n project inhoudt. De onderneming duurt zeven jaar. Het resultaat verschijnt uiteindelijk in 1996 onder
de redactie van Mommaas, Van der Poel, Bramham en Henry. Om pragmatische redenen bevat het'nationale' hoofdstukken, die in alle gevallen voor het
boek speciaal zijn geschreven. De zes nationale geschiedenissen zijn: Belgie,
Frankrijk, Nederland, Polen, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Onderweg
zijn bijdragen over Duitsland, Hongarije, Italie, Rusland, Joegoslavie en Zweden weggevallen. Dat op zich illustreert hoe nieuw en wankel de poging is een
basis te leggen voor een Europese geschiedschrijving van het veld. Naast dit
initiatief bestaan er schaarse bronnen met geschiedschrijvingen over de landelijke ontwikkeling van vrijetijdsstudies (Parker, 1980; Kaplan, 1980;
Humphrey, 1980; Pronovost, 1983a, 1983b; Burton & Jackson, 1989) naast de
overzichten van de disciplines (Coppock, 1982; Parry, 1983; Vickerman, 1983;
Ingham, 1986; Baily, 1989).
Dat het overzichtswerk uiteindelijk is verschenen is een grote verdienste.
Het vergoelijkt een aantal tekortkomingen waarin het eindproduct de oorspronkelijke doelstellingen niet haalt. Zo is men er - ondanks een paar seminaries met de auteurs - niet in geslaagd de hoofdstukken deel te laten zijn van
66n Europees'verhaal' in opbouw. De nationale geschiedenissen worden nog
sterk geisoleerd van de'buitenlandse' context behandeld. De theoretische perspectieven en het analysekader verschillen per auteur, zodat elk hoofdstuk
verschillende datasoorten en faseringen hanteert.
Beckers en Mommaas (Mommaas et al., 1996: 209-240) leveren een uitstekende bijdrage om het internationaal perspectief in het vrijetijdsonderzoek op basis van transnationale wisselwerkingen en vergelijkingen te duiden. Zij gaan na hoe er, bovenop het nationaal onderzoek, internationale
interactie is, tegen een achtergrond van'universalisme' in de wetenschap. Dat
levert echter nog geen 'Europees' analysekader: '(...) knowledge reproduced
within the transnationalfield Ofleisure studies does not simply reflect the sum of
national histories Of leisure studies.' (Mommaas et al., 1996: 6). Dat is niet
alleen zo vanwege de algemene regel dat het geheel meer is dan de som der
delen. Dat is vooral zo wegens de in de inleiding vermelde redenen. Een deel
van het internationaal vergelijkend onderzoek en zeker het (beperkte) transnationaal onderzoek staan haaks op de nationale traditie en behoren tot een
onder- of tegenstroom van onderzoekthema's en onderzoekers die zich niet
laten ordenen in het schema van de natiestaat en interstatelijke vergelijkingen.

De geschiedschrijving van wetenschappelijke onderzoekspraktijken kent
minstens drie lagen: het onderzoeks- en theoretisch perspectief van waaruit
vandaag naar die verslagen wordt gekeken, het onderzoeksperspectief van
waaruit ze toen werden bestudeerd en de beschreven historische'feiten' in het
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oorspronkelijk wetenschappelijk verslag'. Vandaag vanuit een Europees perspectief de geschiedschrijving aanpakken vereist alvast op 66n punt een herinterpretatie van de geschiedenis. Deze moet namelijk worden bekeken vanuit
een supranationale dynamiek, waarin de staatsvorming een onderdeel is en
niet voor alle gegevens de beste eenheid van onderzoek. Zo'n kritiek maakt
deel uit van de opbouw van een wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap,
die de nationale grenzen trancendeert en zich toch afbakent binnen de mondiale wetenschapswereld.
De contouren van zo'n onderneming moeten dus worden beargumenteerd. De eventuele onderzoekseenheid'Europa' moet worden afgebakend en
vooral goed worden ingedeeld. Het onderzoeksobject, de vrijetijd en de vrijetijdstudies, moet voldoende zijn eengemaakt om het in verschillende contexten te duiden. Een visie, een theoretisch perspectief, op de belangrijkste ontwikkelingsdynamieken en de wisselwerking met het onderzoeksobject
moeten worden gedeeld.
De ontwikkeling van zo'n vertoog is een impliciete doelstelling van het
Consortium, dat vanaf 1987 betrokken is bij verscheidene inter- en transnationale projecten in onderzoek en onderwijs: "By recognising the historically
nation-state bound nature Ofsocial analysis in this field, the book seeks toprovide a platform for analysis which goes beyond such bounds in examining the global-local relations which are so evident in contemporary leisure"(Mommaas et
al., 1996:viii).

4

De positivistische geschiedschrijving gaat ervan uit dat via een wetenschappelijk aanwenden
van de geschikte bronnen historische feiten kunnen worden vastgesteld. Ze maakt er aanspraak op het'reeel' verloop van de geschiedenis te kunnen reconstrueren. Vanuit een Foucaultiaanse invalshoek wordt dergelijke aanspraak bekritiseerd omdat elke ervaringswereld
verschilt naargelang de episttme van waaruit ze wordt gedacht. Vandaar dat Foucault werkt
aan archeologieen en genealogieen eerder dan geschiedenissen - van bepadde praktijken
het
discours
van de menswetenschappen worden geontologidie
nadien
door
of ervaringen

seerd als vaststaande historische feiten (Gutwirth, 1993:183). Histoire de la folie en Les mots
et les choses. Une archtologie des sciences humaines leveren baanbrekende bijdragen tot dat
inzicht. Ze onderzoeken hoe enerzijds de mens praktisch de rede van de waanzin heeft
gescheiden en anderzijds hoe die tussen alle subjecten gedeelde rede de basis vormt voor een
gedeeld waar weten over de eigen conditie. Dat perspectief heeft ingrijpende gevolgen voor
het bedrijven van "de geschiedkundige wetenschap". Voor een discussie, zie ook Veyne
(1978). Een bijzondere moeilijkheid ligt in de herinterpretatie van de betekenissen van teksten vanuit een andere context. Betekenen en begrijpen gebeuren immers steeds binnen een
bepaalde context. Vandaag lokale of nationale teksten interpreteren in het raam van een
Europese geschiedenis vereist een moeilijke'vertaling'. Voor een discussie, zie Tully (1988).
Voor een toepassing van deze discussie op de sociale geschiedenis, zie het themanummer
van het Tijdschrift voor Sociale geschiedenis, 1997, onder redactie van Scholliers: Tomorrow's
Social History en Scholliers (1997b),Van de Eeckhout & Scholliers (1997) en Van der Linden
& Lucassen (1997) in dat nummer.
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De redacteurs van de bundel leveren in een inleiding en een slothoofdstuk
hun bijdrage tot zo'n werkhypothese. Twee analytische kaders worden aangereikt. Ten eerste wordt in navolging van Bauman (1987,1991) gekeken naar de
ontwikkelingen in het raam van een veranderende positie van intellectuelen
van moderne legislators naar postmoderne interpretors. Dat heeft zowel te
maken met een veranderde sociale positie van wetenschappers als (dus) met
een ander perspectief op de maatschappelijke draagwijdte van wetenschappelijk onderzoek. Het ruimer theoretisch perspectief dat wordt voorgesteld is
een specifieke positie binnen het moderniseringsdebat. In navolging van
Giddens (1989) en Beck (1986) wordt een late of rejlexive modernity onderscheiden, waarin de moderniteit zich radicaal transformeert in de richting
van een versnelde detraditionalisering. De belangrijkste motor van deze overgang is het proces van mundialisering. De twee theorieen leveren volgens de
auteurs: "useful tools to interpret the long-term developments in the study of
peoples pastimes (Mommaas et al., 1996: 247) 5.

De keuze voor deze invalshoek - vooral in het raam van de al vermelde
schaarste in de onderzoeksgegevens - lijkt ons op drie vlakken problematisch. (1) Het is een typisch sociologisch vertoogen positioneert zich in de termen van een recent en zeer specifiek debat. (2) Het is een'interpretatie', gedragen door ontwikkelingen binnen een bepaalde sociale laag in de meest
geindustrialiseerde landen ('de nieuwe middenklasse'). (3) Het is een 'Europees' perspectief, dat sterk getekend is door de "North Western power centres of
European modernisation". Daar wordt aan toegevoegd: "If mking a digerent
perspective, e.g. from the East or the South, things would have looked different."
(Mommaas et al., 1996: 247).
De auteurs stellen voor de geschiedenis van het Europese vrijetijdsonderzoek op te vatten als trajecten van culturele moderniteit, wat - hoe waardevol
ook - ongetwijfeld een vernauwing betekent, zowel in het licht van de
inbreng van andere disciplines als rekening houdend met de polysemie van
het begrip vrijetijd6. Het is trouwens opvallend dat dezelfde auteurs (weliswaar in een andere volgorde) voor hun conclusie van het boek Leisure policies
in Europet 1993) een ander analytisch kader hanteren. Daar worden de supranational issues in de Europese vrijetijdspolitiek bewerkt vanuit het perspectief
van de politiek-economische theorie van de Franse regulatieschool (Bramham et al., 1993: 231 e.v.).

5

6

Volledigheidshalve moet worden vermeld dat de auteurs ook verwijzen naar de kritieken op
dit perspectief van onder andere Lash (1994) en Alexander (1995): de evolutioniare ondertoon, het cognitieve en individualistische accent . Toch wordt hierop niet verder ingegaan.
Vrijetijd als tijd, als activiteit, als ervaring... Zie verder onze discussie over de ontwikkelingen van het concept. Zie vooral in deze context Mommaas (1993: 120 e.v.) over het'dubbelkarakter' van de vrijetijd.
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Het perspectief van de modernisering is een sociologisch perspectief. Het is
niet alleen innig verbonden met de vormgeving van een wetenschappelijke discipline, het stelt ook de centraliteit van die discipline in een reflectieve vormgeving van de samenleving. Giddens is zeer expliciet in deze, niet bescheiden,
claim: "All the social sciences participate in this re#exive relation, although sociology has an especially central place:' (Giddens, 1990: 40). En"Modernity is itself
deeply and intrinsically sociological." (Giddens, 1990: 43). Zo'n positie is niet
vanzelfsprekend. Ze vraagt om een (zelfrefectieve) verantwoording, die rekenschap afiegt van de specifieke genealogie van de discipline.
In het licht van (1) de argumentatie in hoofdstuk 2 en (2) het opzet een bijdrage te leveren in de ontwikkeling van een multi-, c.q. transdisciplinaire
vrijetijdswetenschap is het nochtans nodig deze specifieke historische positie

van de sociologie te onderkennen. Kritisch onderzoek naar de fundamenten
van de discipline geven aan hoe het ontstaan is getekend door de artificiele
boedelscheiding tussen de sociologie, de psychologie, de economie en de politieke wetenschap (Wallerstein, 1991, 1996) in de postrevolutionaire context
van de tweede helft van de negentiende eeuw (Therborn, 1975; Gouldner,
1971). Gaat het om de studie van de sociale verandering na het Ancien R6gime, dan is die gericht op het vaststellen van de sociale orde en is ze beperkt
door de grenzen van het kapitalisme. Die elementen hebben een beslissende
invloed op de vormgeving van de sociologische moderniseringstheorieen, die
zich actief in een polemische verhouding bevinden tegenover bijvoorbeeld
het historisch materialisme of andere kritische theorieen in de sociale wetenschappen. Pogingen tot interdisciplinaire theorievorming moeten zich veelal
afzetten tegen het gangbare sociologische vertoog. Zo stelt Wallerstein (1991:
237): «World systems analysis is not a theory about the social world, or about

part Of it. It is a protest against the ways in which social scientitic inquiry was
structuredfor all Of us at its inception in the middle Of the nineteenth century.
This mode ofinquiry has come to be a set ofo#en-unquestioned a priori assumptions. World systems analysis maintains that this mode Ofsocial saentijic enquiry, practised worldwide, has had the effect of closing off rather than opening up
many Ofthe most important or the most interesting questions. I. . .j World systems
analysis was born as moral, and in its broadest sense, political, protest."
De organisatie van de sociologie als wetenschappelijke discipline aan het
eind van vorige eeuw is dus sterk verbonden met de oplossing van het'probleem' van de sociale orde binnen het kapitalisme. Moderniseringstheorieen
nemen veelal dat kapitalisme als hun natuurlijke context. Giddens (1990: 56)
moet worden erkend
onderstreept echter dat de kapitalistische samenleving
"
als «one distinct subtype Of modern societies in general. In het ene geval is het
kapitalisme de horizon en wordt het genaturaliseerd, in het andere geval kan
over de grenzen van het kapitalisme worden gekeken en wordt het gehistoriseerd.
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De hoger aangehaalde specifieke theorieen behoren natuurlijk tot de meest
open en kritische sociologische analyseschema's. Ze worden ontwikkeld in
een controverse rond het einde van de moderniteit. Die controverse slaat op
de specifieke vormen die de maatschappelijke crisis aanneemt in de meest
ontwikkelde welvaartsstaten. In die crisis wordt de massaconsumptieve maatschappij omgebouwd naar een meer gefragmenteerde en meer symbolisch
geladen consumptiecultuur. Maar tezelfder tijd hebben belangrijke delen van

de samenleving niet langer deel aan deze ontwikkelingen, of worden ze er
slechts vanuit precaire overlevingsstrategieen bij betrokken. De theorie van de
reflectieve modernisering wijst op de meer zelfstandig gestuurde en relatief
onafhankelijke ontwikkeling van maatschappelijke instellingen en praktijken.
Iedereen is daar niet op dezelfde wijze bij betrokken en vooral de professionele 'nieuwe middenklasse' heeft daarin een bijzondere plaats. Tezelfder tijd
onstaat er een kloof tussen de maatschappelijke instellingen en de bevolking,
tussen 'professioneel' en 'leek'. De reflectieve modernisering slaat op de institutionele dimensies van de moderniteit (Giddens, 1990: 55 e.v.) en is dus
vooral een goed heuristisch schema voor de sociale lagen die daarbij betrok-

ken zijn.
Ten slotte behandelt deze theoretische positie vooral controverses over
processen die zich op die wijze laten problematiseren in laatmoderne samenlevingen, waar de de-traditionalisering ver is doorgedreven. Dat is slechts het
geval in bepaalde regio's van Europa. In die regio's met een meer recent
moderniseringsproces, waarin traditionele verbanden nog steeds doorwerken, wordt veelal op andere wijzen gereageerd op de effecten van de mundialisering.
Deze kritische bemerkingen willen alleen tot voorzichtigheid manen. Elk
voorgesteld analytisch kader moet de nodige ruimte bieden om zowel verschillende ontwikkelingsdynamieken als regionale verschillen te duiden. Het
moet een duidelijke tijds- en ruimtelijke dimensie vertonen.
Voor de ordening van de historische gegevens is een verklarende theorie
nodig die een tijd-ruimtelijk perspectief omvat. Enerzijds moet het Europese
eenmakingsproces waarin de natiestaten worden opgenomen in een trans-

nationaal gereguleerde eengemaakte markt - worden geduid in zijn differentiele ontwikkeling. Dat proces gebeurt, zo zullen we betogen, volgens een centrum-periferie dynamiek en die kan de verschillende recepties van
vrijetijdtheorieen op verschillende plaatsen in Europa belichten. Het is vanuit
die visie op de eenmaking, als bijzonder product van de twintigste-eeuwse
Europese geschiedenis, dat een transnationaal vertoog kan worden opgebouwd. Daarnaast stellen we voor het cyclisch verloop van 'moderniseringsprocessen' te duiden, ganspireerd op een lange golven-theorie. Dat is een uitbreiding van de ontwikkelingsfasen die Hunnicutt (1980) in de ontwikkeling
van de arbeidstijdverkorting heeft kunnen vaststellen.
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De Europese mozaYek in dynamisch perspectief
In het hierna volgend overzicht geven we aan dat de naoorlogse Europese
dynamiek niet alleen steunt op de natiestaten, maar ook op een onderliggende
historische verdeling in 'vier kwadranten'. Dat raster levert de achtergrond
voor een eenmakingsproces vanuit een Noordwestelijk Europees centrum,
dat bij die eenmaking ook een bepaalde levenswijze propageert.
Een fysische of anderzijds natuurlijke omschrijving van het begrip 'Europa'7 is niet mogelijk. Als continent valt het niet af te bakenen met natuurlijke
grenzen. Vooral de oostgrens loopt in de geschiedenis nogal willekeurig.
Geografisch bekeken is Europa een klein schiereiland van het Euraziatisch
continent (nauwelijks 66n vijfde van de totale oppervlakte). In de eenmaking
van het Romeinse Rijk rond de Middellandse zee wordt het idee van beschaving eerder vanuit het Christendom geordend, afgescheiden als het is langs de
limes met de'barbaarse' volkeren ten noorden. Een 'horizontale' sociaal-culturele scheiding tussen het Romaanse zuiden en het Germaanse noorden
vindt daar zijn wortels. Het schisma tussen Rome en Constantinopel (1054)
betekent zowel het einde van die eerste eenmakingsgolf als de invoering van
een eerste'vertikale' Oost-West scheiding. Die differentiatie wordt nog duidelijker in de overgang van de Middeleeuwen naar de moderne tijden. De lange
crisis van de veertiende en vijftiende eeuw tekent de grenzen van de feodaliteit. De politieke uitkomst is radicaal verschillend in het westen en het oosten
van Europa.

In de loop van de zestiende eeuw onstaat de absolutistische staat in het
Westen (Frankrijk, Engeland, Spanje) bij gratie van een evenwicht tussen de
adel en de burgerij. Tot het eind van de achttiende eeuw kan de overgang van
feodaliteit naar kapitalisme zich binnen dat kader afspelen: de absolute
monarchieen organiseren staande legers, een permanente staatsbureaucratie,
een nationale belasting, een wetgeving en het begin van een eengemaakte
markt. Op het platteland blijven de feodale verhoudingen bestaan, ook al
7

De notie'Europi kennen we uit de Griekse mythologie. Het is de naam van de dochter van
de Fenicische koning Agenor, die op het strand voor Sidon door Zeus in de gedaante van een

witte stier werd ontvoerd naar Kreta. Ze'schonk' hem, zoals dat heet, drie zonen, voor ze
werd uitgehuwelijkt aan koning Asterius. Haar zoon Minos zou de grondlegger worden van
de eerste grote Europese beschaving. Het gebruik van de naam voor een afzonderlijk continent zou echter eerder uit het vocabularium komen van de Griekse zeelui in het tweede millenium v.C.. Die bezeilden de Egeische zee door de Bosporus om handel te drijven aan de
kusten van de Zwarte Zee. Het land ter linkerzijde noemden ze'Europa', dat rechts was'Aziet
Ze wisten niet dat beide'continenten' niet gescheiden bleven en beschouwden de zeer zoute
Kaspische zee als een deel van een scheidende oceaan. De puur geografische noties zijn cultureel betekend door Herodotos, toen de'geciviliseerde"Europeanen' (de Atheners, de Spartanen en hun bondgenoten), dragers van de rede, de wet en de vrijheid, de 'Aziatische' en
'barbaarse' Perzen bevochten (Gowland et al., 1995).
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wordt de lijfeigenschap opgeheven. Volgens Wallerstein (1984: 89) is het historisch kapitalisme zelfs het product van een landadel die zich omvormde tot
een bourgeoisie. In de stad kunnen de Renaissance en de markteconomie
vorm krijgen.'Vrijheid' maakt deel uit van die ontwikkeling. Ten oosten van
de Elbe daarentegen worden de opstanden in de veertiende en vijftiende eeuw
gewelddadig onderdrukt. De absolute staten in het Oosten (Pruisen, Rusland)
zijn de repressive machine van een feodale klasse die de gemeentelijke vrijheden van de armen heeft afgeschaft en het lijfeigenschap heeft geconsolideerd.
De uittocht uit de Middeleeuwen zal daar enkele eeuwen langer duren
(Anderson, 1974, Pomian, 1990, Carpentier & Lebrun, 1990)8.
Dit kort overzicht van de premoderne geschiedenis geeft aan hoe de sokkel van een Europese eenmaking al is opgedeeld in vier kwadranten, die tot
op het eind van de twintigste eeuw een zekere samenhang vertonen. Het
westen, met de nadruk op het noordwestelijke kwadrant, kent de specifieke
Rooms-Germaanse synthese, die de basis vormt voor de middeleeuwse feodaliteit met een sterk urbane ontwikkeling. Het zuidoostelijke kwadrant is
vijf eeuwen opgenomen in het Ottomaanse rijk. Daarover bestaat een aanslepende onenigheid over de vraag of het nu als'Europees' of als'Aziatisch'
moet worden getypeerd9. Die verdeling in kwadranten moet als achter-

'

9

Het einde van het absolutisme zorgt voor belangrijke verschillen in de nationale geschiedenissen. In het Westen worden de Franse, Spaanse en Engelse monarchieen verslagen of
omvergeworpen door burgerlijke revoluties'van beneden'. De Italiaanse en Duitse heerlijkheden worden later uitgeschakeld door een revolutie'van bovenaf'. Het Russische rijk wordt
uiteindelijk vernietigd door een arbeidersrevolutie. De effecten van deze verschillen hebben
de gehele twintigste eeuw doorgewerkt.
Deze discussie wordt onder andere gevoerd vanuit de vraag of de feodaliteit een universeel
voorkomende productiewijze is. De studies van Perry Anderson zijn erop gericht de feodaliteit als een specifiek'Europese' vorm te duiden. In tegenstelling tot de kapitalistische, moeten de voorkapitalistische sociale formaties worden geduid via hun extra-economische vormen van onderdrukking. Ze vormen het kader waarin het kapitalisme vorm krijgt. Het
Ottomaanse Rijk wordt, ook al door tijdgenoten als Machiavelli, als vreemd aan die eigenheid gezien. Zo schrijft Anderson (1974 b: 397): "It always remained largely a stranger to
European culture, as an Islamic intrusion into Christendom, and has posed intractable problems of presentation to unitary histories of the continent to this day. In fact, the long and intimate presence on European soil ofa social formation and State structure in such contrast with

the prevalent pattern of the continent, provides an opposite measure against which to assess the
historical specijicity of European society before the advent of industrial capitalism."
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grond worden genomen, wanneer we de meer recente ontwikkelingen willen duiden'°.
De notie'Europa' zelf, beladen met de Griekse vrijheidsgedachte, het christelijke universalisme en de xenofobe idee van beschaving (vrij naar Den Boer,
1989), wordt slechts opnieuw geactiveerd in de zestiende eeuw. De Portugese,
Spaanse, Franse, Nederlandse en Engelse'ontdekkingsreizigers' hadden over de
oceanen'primitieve' volkeren ontmoet, die het christendom noch de technologie

kennen. Van dan afworden de thuislanden opnieuw met determ Europa in kaart
gebracht (Gowland et al., 1995). Het zallang een kolonialistische term blijven die
de kolonisten in Afrika, Azie of Latijns-Amerika onderling verenigt en afscheidt
van de lokale bevolking. De eerste'Europeanen' ontstaan in de kolonies.
De 'kern' van de Europese ontwikkeling heeft zich door de geschiedenis
heen van het zuidoosten naar het noordwesten verplaatst. De 'moderniteit'
ontstaat in een landstrook die vandaag nog een centrale rol speelt in de Europese dynamiek. De industriele revolutie zal dat zwaartepunt nog versterken.
Het industrieel kapitalisme introduceert een door de tijd gestructureerde
organisatie van het werkil en verwekt aldus een duidelijke scheiding tussen
werk en niet-werk, die ook totaal verschillende zeggenschapsverhoudingen
omvatten. Daaruit ontspruiten de kernvragen van de moderne vrijetijdsproblematiek (die we verder nog zullen behandelen). Het is dan ook geenszins
verwonderlijk dat de studie van dat probleem haar oorsprong en haar diep-

10

Men kan zich natuurlijk de vraag stellen in hoeverre dergelijke Braudeliaanse tendances
lourdes in aanmerking moeten worden genomen bij de analyse van toch zeer recente ontwikkelingen. Op het moment dat ik dit schrijf verschijnt in de krant een verslag over de tienduizenden Britten die op 10 juli 1997 in het Londense Hyde Park hebben gedemonstreerd
tegen de dreiging van het verbod op de drij#acht, een favoriet vermaak van de Engelse adel
en hoge burgerij. Onder de betogers multimiljonair Paul Getty, schrijver Frederick Forsyth,
mannequin Paula Hamilton en vele tientallen die in aangepaste kledij te voet uit Schotland,
Wales en Comwall zijn gekomen. Het vertoog van de betogers verzet zich tegen de'stedelijke
arrogantie' die het leven op het platteland aan haar regels wil onderwerpen. De krant vermeldt dat het wetsontwerp dat de jacht met meutes op vossen, eekhoorns, hazen en otters
moet verbieden, in november waarschijnlijk een meerderheid haalt in het Lagerhuis. Het
Hogerhuis gaat er niet mee akkoord en wil het gebruiksrecht van de landeigenaars onaangeroerd laten. Ze gebruiken het'moderne' argument dat een verbod 14.000 banen zou kosten.
Op zondag 1 maart 1998 stappen meer dan 250.000 mensen door Londen in een brede
coalitie van boeren, over adelijke jagers tot groenen in de Countryside March. Ze komen op
voor het platteland waarbij ze de'landelijke broodwinning' tegenover de'stedelijke recreanten' stellen.

"

Dat verloopt sterk verschillend naargelang de nationaal-culturele contexten. Zo toont Biernacki (1995) in een vergetijkende studie van de ontwikkelingen in Duitsland en Engeland
tussen 1640 en 1914 op magistrale wijze aan hoe de cultuur de categorieen van het economisch leven bepaalt. Meer bepaald de omvorming van de arbeidskracht tot waar en de waardering ervan verloopt volgens verschillende trajecten naargelang de arbeidstijd of het
arbeidsproduct als maatstaf dient.
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gang vindt in dat noordwestelijke kwadrant van Europa. Zowel om de eenmakingsdynamiek van Europa als om de ontwikkelingen in de studie van de
vrijetijd te duiden zal een ruimtelijk differentieel model vereist zijn.
Hoe dan ook het is zeer moeilijk om de eenheid van Europa aan te duiden.
Het is trouwens opvallend dat het vooral niet-Europese onderzoekers zijn die
een Europese identiteit of een Europese levenswijze schijnen te kunnen vastleggen. De Texaanse sociaal-geograaf Jordan (1988) geeft drie basiskenmerken
aan: de Indo-Europese talen, het christendom en het'Kaukasische ras: Daarnaast worden negen secundaire karakteristieken vermeld: (1) een uitgebreid
onderwijsssysteem, (2) de gezondheid van de bevolking (levensverwachting
tussen 65 en 80 jaar, een kindersterfte van minder dan 15 pro mille, genoeg
voedsel), (3)lage bevolkingsgroei (lagerdan het wereldgemiddelde, minder dan
5 procent per jaar), (4) hoog inkomen per hoofd, (5) sterke urbanisatie (meer
dan 70 procent van de bevolking leeft in steden), (6) industriele samenleving
(minder dan 15 procent van de bevolking werkt in de landbouw), (7) goed
transportsysteem (minimum 100 km per 100 knlispoor- en andere wegen), (8)
intensieve landbouw en (9) verkiezingen in een parlementair systeem.
Deze elementen maken deel uit van de indruk van eenheid in verscheidenheid die Europa specificeert in de wereld. Natuurlijk zullen de details en de ruimtelijke spreiding van bovenstaande kenmerken opnieuw het verschil onderstrepen. Toch wijzen dergelijke elementen op een specifieke socio-historische
ontwikkeling waarin de economie steeds in meer of mindere mate is bijgestuurd
door sociale en culturele noodwendigheden. De Europese modernisering, vooral voortgebracht door interne breuklijnen en dynamieken (Thernborn, 1995), is
op elk moment een product van de evenwichten tussen contradictorische maatschappelijke groepen of culturele vertooggemeenschappen.
Deze dynamiek verwekt ook een ruimtelijk patroon van levenswijzen.
Victor Scardigli (1976,1983,1987) volgt de ontwikkeling van de levenspatronen in Europa. Op basis van vergelijkende gegevens uit 1974-1975 en 1984
brengt hij West-Europa in kaart. Twee basisstellingen liggen ten grondslag aan
zijn studies. De levenswijze hangt samen met een lokale geschiedenis en cultuur, maar ze weerspiegelt ook de productiewijze, begrepen als de aard en de
ruimtelijke structuur van de economische bedrijvigheden van een streek. De
levenswijzen in Europa zijn ook een gevolg van de veranderende invloedssferen van sommige regios op andere.
De eerste steHing wordt geoperationaliseerd door het bruto product per
inwoner afte wegen tegenover hetaandeel van delandbouw in detewerkstelling.
Daardoor verschijnen vijf clusters die Scardigli (1987: 19 e.v.) als de sociaal-economische basis voor levensstijlen typeert: (1) rurale samenleving, (2) industrialiserend, (3) industrieel netwerk, (4) sterk geindustrialiseerd en (5) postindustrieel (met een levenstandaard hoger dan de Verenigde Staten). Dat levert al in
1974 een beeld waarin de sterk gemdustrialiseerde kern van West-Europa de
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vorm van de bekende Blue Banana of van Main-Street Europe (Gowland et al.,
1995; van Houtum & Boekema, 1994) laat zien. Deze centrale regio loopt van
London over de Randstad Holland en Vlaanderen, via het Ruhr-gebied en ZuidDuitsland tot de streek van Milaan. Het is een sterk geurbaniseerde en geproletariseerde strook waarin industriele en dienstencentra overwegen. Die kern wordt
omgeven door een (semi-perifere) geindustrialiseerde zone, ingebed in een
omvangrijke rurale omgeving. De perifere streken kenmerken zich door het
overwicht van de rurale levenswijze, met weinig ontwikkelde urbanisatie en waar
de traditionele levenstijlen overheersen. Ze omvatten naast Ierland en het Iberisch schiereiland, Zuid-Italie, Griekenland, Hongarije, Zuid-Slavie.. .
De ontwikkeling van de Europese context in de laatste honderdvijftig jaar
moet dus in haar dynamische en ruimtelijke aspecten worden gesitueerd. De
centrum-periferie dynamiek verandert de interregionale krachtsverhouding
van culturen en levenswijzen: de waardenschalen en levenstijlen van de
'piloot'-regio's worden verspreid (Scardigli, 1987: 25). Daardoor vervaagt of
verdwijnt de'mediterrane levenswijze', die Scardigli in navolging van ethnologe Tillion (1966) definieert. Deze zou een grote eenheid vertonen op basis van
eeuwenoude accumulatie van verschillende religieuze en culturele invloeden,
die tot een diepgewortelde rijke traditie leiden. Ze komt tot uiting in opmerkelijke mentaliteitsverschillen met het noorden. Genoemd worden: de positie
van de vrouw, de arbeidsmoraal, de symboliek van de voeding, de statusconsumptie... Het wegebben van deze mentaliteit ten voordele van de noordwestelijke urbane cultuur is zowel het gevolg van interne ontwikkelingen als van
externe moderniseringsdruk.
De verschillen in levenswijze zijn in Scardigli's vergelijking tien jaar later al
heel wat minder geworden. Dat wil dan weer niet zeggen dat de Europese eenmakingsdynamiek de ongelijkheden zou verkleinen. Ondanks de financiele
transferten via een speciaal fonds dat de ongelijkheden moet wegwerken, het
Regionaal Ontwikkelingsfonds, is de spanning tussen centrum en periferie in
Europa in nationale gemiddelde cijfers toegenomen (Corijn, 1993: 15-16).
Dat wijst op een toegenomen interne tegenstelling in de perifere landen tussen (1) urbane en (post)industriele ontwikkelingsregio's, die zich afstemmen
op de mundialisering en de europeanisering, en (2) de rurale gebieden, die
zich in de eengemaakte markt moeilijk kunnen handhaventl. Die spanning
12 Agenda 2000 omvat het plan van de Europese Commissie voor de verderzetting van de
Europese structuurfondsen tussen 2000-2006.275 miljard Ecu zal dan worden besteed aan
het tegenwerken van de ongelijkheid. Met de uitbreiding van de Europese gemeenschap zullen de criteria echter worden herzien, zodat 20 procent - 45 miljard Ecu - naar de nieuwe
lidstaten in het oosten kan gaan. Netwerken zoals de Arc Sud-Europien waarin Catalonie en
Oost-Spanje, Zuid-Frankrijk en Noord-Italie samenwerken, willen zich tegen deze verschuivingen wapenen door een groeipool te vormen tegenover Noordwest-Europa. (Le Monde,

2/8/1997: 8)
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gaat ook gepaard met culturele verschillen, waarbij de weerstand tegen de
sociaal-economische achterstelling ook tot uitdrukking komt in de verdediging van specifieke tradities en feesten, leef- en eetgewoonten. Waar een

'nationale' cultuur artificieel (Spanje) of laattijdig (Italie) werd opgebouwd,
komt die in dit proces onder druk te staan. Eisen van (sub)nationale of regionale autonomie maken deel uit van die herstructurering in Europa. In dat
proces komen zowel vormen van culturele homogenisering als vormen van
differentiering voor,3.
Zo'n beeld van de ontwikkelingen in de laatste anderhalve eeuw laat toe
een achtergrond te schetsen voor een beredeneerde integratie van de nationaal-historische gegevens die betrekking hebben op de ontwikkeling van de
studie van de vrijetijd. Een (relatief) onafhankelijke, vooral door interne
dynamiek gestuurde ontwikkeling van de vrijetijd en ook van de studie ervan,
kan alleen worden gezien in de'kern' van Europa. Aangezien in onze opvatting het moderne probleem van de vrijetijd specifiek verbonden is met de
niet-arbeidstijd van de loonarbeider, hangt die geschiedenis sterk samen met
de industrialisering, de natuur en de kracht van de arbeidersbeweging en de
strijd voor de verkorting van de arbeidsdag.
Die dynamiek is duidelijk terug te vinden in Engeland, Belgie, Nederland,
Duitsland en Frankrijk en iets later in de Scandinavische landen. De ontwikkeling van de studie van de vrijetijd kent een diachronisch verloop, met een
kern in de Angelsaksische cultuur. Deze elementen uit de maatschappelijke
context zijn vergelijkbaar, maar dat betekent nog niet dat de wetenschappelijke onderzoekscultuur geharmoniseerd is. De Britse traditie in het vrijetijdonderzoek is sterk, maar niet Europees gericht. Ze is ingebed in het
Commonwealth en staat in verbinding met onderzoeksculturen in de Verenigde Staten, Australie en Nieuw-Zeeland. Zoals we zullen zien, is de'Europese roeping' van de Britse school in feite via een Nederlands bruggenhoofd
opgebouwd. Dat gebeurde ten koste van een vermindering van de invloeden
vanuit Frankrijk en Duitsland. Toch kunnen we in deze kern spreken van een
interne dynamiek. Voor de periferie - Zuid-Europa en Oost-Europa wordt de dynamiek die samenhangt met de ontwikkeling van de loonarbeid
aangevuld met de vooral van buiten komende invloed van een moderniseringsproces, waarbij de invoering van de loonarbeid de traditie minder sterk
breekt. Hier zal een synchrone analyse rond de kern-periferie dialektiek
overwegen. Dat was in feite ook het project van het Consortium: verschillende'ideologieen' in het onderzoek mogen niet worden onderschat, dominante
moderniseringstheorieen mogen niet rechtlijnig worden toegepast, maar de
nationale verschillen moeten worden bekeken tegen de achtergrond van
"
national-historical circumstances I...1 such as the moment and impact Of the
13 voor een discussie zie o.a. Corijn (1993).
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process of industrialisation, national activities of political elites, the establishment of something like a separate social scientijic field or discourse, the establishment of the welfare state [...]" (Mommaas et al., 1996: 8). Dumazedier
wijst in 1968 al op de moeilijkheden om de verschillen in leefstijl en de verschillen in onderzoekstraditie te integreren. De vrijetijdsociologie mag volgens de auteur niet vervallen in de oversimplificatie die erin bestaat elk verschil te interpreteren vanuit het standpunt van de economisch meest
ontwikkelde samenleving. Hij pleit voor een oplossing op twee vlakken. Een
previsional sociology, waarin een algemene theorie van het verband tussen
socio-economische ontwikkeling en tijdsorde thuishoort, moet worden aangevuld met een di#erentialsociology, waarin de kenmerken van een specifieke
periode of een specifieke samenleving centraal staan (Dumazedier & Guinchat, 1969: 5 e.v.).

Ontwikkelingsfasen van het vrijetijdonderzoek
We stellen voor een geschiedenis van het Europees vrijetijdonderzoek in twee
stappen op te bouwen. In een eerste aanzet zal de structuur van de geschiedenis voor de kernlanden overwegen. In een tweede fase moeten de gegevens uit
zuid en oost op contrasterende wijze worden geduid. Mommaas et al. (1996)
merken drie punten van gelijkenis in de verschillende nationale trajecten. Ten
eerste kan de ontwikkeling van het vrijetijdonderzoek worden begrepen als
een deel van een moderniseringsproject van de nationale elites. Ten tweede
zijn er overeenkomsten in de theoretische ontwikkelingen, zoals de sociografie, het Amerikaanse functionalisme, het neomarxisme en het postmodernisme. Ten slotte zijn er gemeenschappelijk gebruikte onderzoeksmethodes en technieken, zoals tijds- en gezinsbudgetten, interviews en etnografieen,
participatie en consumptiegegevens, enz. (Mommaas et al., 1996: 9). Dat
bakent het studiegebied al enigzins af.
Het aangeven van de grote ontwikkelingsfasen van het onderzoek is minder eenduidig. Vanuit het gebruikte analytisch kader onderscheiden Mommaas et al. (1996: 247) drie perioden in de ontwikkeling van de vrijetijdstudies: (1) het ontstaan van de vrije tijd als een domein van interventie en debat
op het einde van de lange negentiende eeuw; (2) de ontwikkeling van de vrijetijdstudies als een relatief onafhankelijk onderzoeksgebied en (3) de huidige
periode van herorientering en herdefiniering. Dat verdient verduidelijking,
vooral aangezien bij andere gelegenheden een andere periodisering wordt
voorgesteld. Zo delen Beckers en Mommaas (1991) de Nederlandse geschiedenis in in vier»en: vrijetijd gericht op volksopvoeding en arbeidersemancipatie (1919-1950), vrijetijd tussen restauratie en vernieuwing (19451960/65), van verzorgingszuil naar verzorgingsstaat (1955-1965/75) en ten
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slotte de fase van fragmentatie en differentiatie (1975- )14. Walvin (1978)
gebruikt in feite ook vier fasen, waarvan hij er drie uitwerkt: 1830-1870: de
industrialisering; 1870-1914: vrijetijd voor allen en 1914-1950: vrijetijd in
oorlog en vrede. In zijn eigen overzicht van de Nederlandse ontwikkelingen
pleit Mommaas (1995b: 65-66) voor een onderscheid in vijf episodes: de'proto-research'-fase(1875-1930); het sociografische onderzoek (1930-1945); een
naoorlogse 'hermeneutischel 'personalistische' of 'idealistische' periode
(1945-1955/60); een vierde 'modern sociologische' fase (1955-1975/80) en
tenslotte een periode van fragmentatie en multi-paradigmatische rivaliteit
(vanaf 1975). Hunnicutt (1980) onderscheidt in zijn overzicht van de ontwikkelingen tussen 1900 en 1940 al drie»en: (1) arbeidstijdverkorting omwille
van economische redenen, (2) eigen legitimering voor vrije tijd en ten slotte
(3) de keuze tussen luxeconsumptie of vrijetijd. Dit zijn maar schijnbare
tegenstellingen aangezien in het ene geval maatschappelijke contexten de
fasering uitmaken en in het andere de dominante academische praktijken als
criterium worden gebruikt. Toch moeten beide met elkaar worden verbonden.

Met het oog op een - voor Europa verder te veralgemenen periodisering
van het vrijetijdsonderzoek stellen we dat het onderzoeksobject expliciet
moet zijn. Dan kunnen de ontwikkeling ervan en de onderzoeksperspectieven
worden omschreven. Het moderne vraagstuk van de vrijetijd ontstaat in de
structurele omwenteling van de arbeid door de industriele revolutie. In die
zin gaat het om een ander en totaal nieuw probleemveld. Grote historische
overzichten vanuit de Griekse skouen het Romeinse otium tot en met Veblens
Theory of the Leisure Class zijn slechts ten dele relevant'5. De industriele revolutie en de stelselmatige uitbreiding van de loonarbeid voert de moderniteit in
in het dagelijkse leven van de duizenden mensen die ertoe genoopt worden
zich in te schakelen in de nieuwe productiewijze. Zoals ik later zal ontwikkelen, betekent de loonarbeid ook een uitzuivering van de arbeidstijd, die volledig onder de termen van het arbeidscontract valt. Dat is de belangrijkste
ingreep in het traditionele levenspatroon, waarin werken en leven geintegreerd zijn (Chevalier, 1984). En die 'zuivere arbeidstijd' wordt bij de indus-

'4

Beckers (1983) deelt zijn overzicht van de Nederlandse geschiedenis tussen 1870 en 1970 in

in drie periodes. Van 1870 tot 1920 worden vrijetijd en recreatie voor het eerst als afzonderlijke maatschappelijke problemen erkend en tot potentieel terrein van overheidsinterventie

"

gemaakt. Tussen 1920 en 1950 wordt de arbeidstijdverkorting reeel via de verkorting van de
arbeidsdag en de uitbreiding van het aantal vakantiedagen. Vanaf 1950 kan men pas spreken
van een vrijetijdsbeleid vanwege de overheid, vooral na de invoering van de vijfdagenweek.
In die periode ziet Beckers een individualisering van de vrijetijd optreden: de norm voor
zinvolle vrijetijdsbesteding verschuift van de gemeenschap naar het individu.
We zijn het eens met Giddens en andere auteurs om het radicaal anderevan de nieuwe tijden
te onderstrepen. Het is hier dat een nieuwe kenproblematiek vorm krijgt.
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trialisering zo lang mogelijk gemaakt. De'lange negentiende eeuw' (van 1780
tot 1914) (Hobsbawn, 1994) is die van de vorming van de moderne arbeidersklasse, van de moderne arbeidersbeweging en van de strijd om de tijd tussen
de ondernemers en de arbeiders.

Lange golfbeweging
Deze grote ontwikkelingsfasen kunnen in verband worden gebracht met de
idee van de lange golven in de sociaal-economische ontwikkeling. Die idee
kent een lange geschiedenis van Kondratieff over Schumpeter tot het meer
recente debat tussen Mandel, Wallerstein, Kleinknecht, en anderenm. In de
discussie is Mandel Un van de auteurs die de golven vooral in verband brengt

met maatschappelijke dynamieken, die op hun beurt wijzigingen in de kapitaalsinvestering voortbrengen, waardoor economische innovatie geschiedt.
De cyclus is dus een product van de maatschappelijke ontwikkeling, die zich
in een lange golfbeweging voordoet. Steunend op Mandel (1976: 85-115;
1980) kan ik de analogie duidelijk maken.
De periode 1848-1893 vormt een lange golf met een opgaande fase (tot
1873), die berust op de overgang naar machinale vervaardiging van machines,
die de industrialisering in gang zet en over geheel Europa uitspreidt. De neergaande fase is het gevolg van een relatieve stagnering op de wereldmarkt, terwijl de reele lonen in West-Europa stijgen. Het kolonialisme, het imperialisme
en de tweede technologische revolutie zorgen voor een nieuwe opgang vanaf
1894. Die loopt vast in de Eerste Wereldoorlog, de ontwrichting van de
wereldhandel, het onttrekken van Rusland aan de wereldmarkt en de economische crisis van het einde van de jaren twintig. Die neergang leidt naar een
autoritaire 'uitweg' (het fascisme) en de Tweede Wereldoorlog. Pas in de
wederopbouw, via de bewapeningswedloop en de derde technologische revolutie kent de cyclus een nieuwe opgang die uitmondt in de'gouden jaren' van
de welvaartsstaat. Vanaf 1967 begint de stagnatie zich opnieuw af te tekenen
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Het is hier niet de plaats voor een omstandig overzicht van de discussie over de lange golven.
Een goed overzicht wordt gegeven door Goldstein (1988). Over het bestaan van cycli in economische en maatschappelijke ontwikkeling zijn er voldoende empirische gegevens. De
interpretaties ervan verschillen naargelang de auteur een liberate invalshoek heeft (cycli als
spiralen van innovatie), een conservatieve (cycli als herhaling: de'slinger van de geschiedenis') o f een revolutionaire (cycli als de dialectiek van de omverwerping). Het recente debat
gaat voornamelijkoverde vraagof de cycli een endogene economische dynamiekhebben, of
dat integendeel de omslagen door exogene sociale factoren worden bepaald, of nog, of daarin een verschil bestaat tussen de omslagen op een hoogtepunt of in een dieptepunt. Verschillende stromingen dienen zich aan in de discussie: een school van de kapitalistische crisis, een
innovatie-school en een school van de kapitaalsinvestering.
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terwijl de spanningen in de moederlanden evenals in de derde wereld toenemen. De volledige tewerkstelling en de strijd wegen op de winstvoet. Na de
crisis van 1974 begint de lange fase van vertraagde groei.
De wetenschappelijke studie van de vrijetijd is vooral een product van de
tweede periode: van de Eerste Wereldoorlog tot het eind van de'gouden jaren:
De studie wordt nadien geraakt door de sociaal-economische crisis en haar
ideologische weerslag vanaf 1980.

Proto-onderzoek
Een eerste fase van'proto-onderzoek' (Mommaas, 1995b) komt in de negentiende eeuw tot ontwikkeling als een aspect van de'sociale kwestie'. Van'recht
op vrijetijd' is nog geen spraken. De invoering van de loonarbeid is vooral een
kwestie van disciplinering van het tijdsgebruik (Thompson, 1963, 1967;
Cross, 1990: 57 e.v.; Biernacki, 1995). Er is dus nauwelijks sprake van 'vrije

tijd' ook al kan men spreken van het tijdverdrijf, plezier of vermaak van de
arbeiders. De zoektocht naar kennis is vooral gericht op sociale controle. Die
vaststelling wordt bevestigd voor alle landen van de'kern'.
In Frankrijk is de periode van de Empire (1804) tot de Tweede Republiek
(1848) er 66n van conservatief herstel (Samuel, 1996:15). Vanuit dat streven
naar sociale disciplinering ontstaat een interesse voor het dagelijks leven van
het'gewone volk'. Daartoe worden de eerste empirische gegevens verzameld.
In het Verenigd Koninkrijk organiseert Chadwick enquetes ter voorbereiding
van een Poor Law Ammendment Act in 1834. Ook uit particuliere belangstelling ontstaan vele studies (Bramham & Henry, 1996: 191-192). In Frankrijk is
de miserabele toestand van het volk eerst onderwerp voor verlichte schrijvers
zoals Victor Hugo. Naderhand worden de Britse empirische voorbeelden
gebruikt in de Franse sociale literatuur (Tristan, Hugo, Proudhon, Blanc,
Consid6rant,...) (Chevalier, 1984: 242). In de eerste helft van de negentiende
eeuw was de empirische traditie specifiek Brits en wordt ze in vergelijkende
termen in Frankrijk ingevoerd. De sociale kwestie wordt benaderd in het licht
van de opkomst van een 'gevaarlijke' klasse. De sociale enquttes dienen een
soort criminologisch onderzoek.
Toch is er ook een kritische stroming. In Duitsland ontstaat het woord
Freizeit in de geschriften van pedagoog Friedrich Frobel (Nahrstedt, 1988:

17

Voor een bespreking van de betekenis van Lafargues Le Droit a la Paresse, zie verder.
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31). In Frankrijk was een lange traditie van'utopische socialisten' aanwezigis.
De volgelingen van Saint-Simon of Fourier organiseren op sectaire wijze
alternatieve leefgemeenschappen. Bekend is de kerk van de Saint-Simonisten
onder de bezieling van P2re Enfantin. De Fouritristen maken falanstares. In
Groot-Brittannie sticht Owen New Lanark, waarin andere arbeidsregels gelden. Daardoor geynspireerd schrijft Etienne Cabet Vbyage en Icarie. In 1848
trekt hij met vijfhonderd Franse immigranten naar Illinois om er Icarie te
stichten. In alle voorbeelden wordt een kortere werkdag ten voordele van
meer eigen tijd bepleit of ingevoerd.
Vanaf 1840 ziet men in Europa een verschuiving. Een scharnierjaar is het
revolutiejaar 1848, waarin de arbeidersklasse zich als zelfstandige sociale
kracht manifesteert. De onderzoeksgegevens uit de eerste enquttes worden als
het ware opnieuw geinterpreteerd: de studie van de armoede en de criminaliteit wordt de studie van de arbeidende klasse. Bramham et al. (1996) verwijzen naar de geschriften van Marx en Engels over de Engelse arbeidersklasse,
naar Mayew (London Labour andLondon Poor, 1851) en naar Booth (London's
Poor., 1881):"Such work introduced the concept of relative deprivation and shifted the causalfactorsfor an impoverished li»tyle awayfrom the individual and
more towards the structural processes of low wages and inadequate state income
supportfor those with families and disabilities."( Bramham et al., 1996: 192). In
Frankrijk ziet men eenzelfde ontwikkeling. De notie mistrables krijgt een
andere betekenis. Men kan die verschuiving aflezen in de titels van enkele stu-

dies: Morogue (1834): Du paupirisme et de la mendiciti; Fragier (1840): Des
classes dangereuses dans la population des grandes villes en ook Buret (1840):
De la mistre et des classes laborieuses en Angleterre et en France en Villermt
(1840): Tableau de l'ttat physique et moral des ouvriers (Chevalier, 1984: 244).

En Chevalier voegt daaraan toe:"Si ces enquttes enregistrent ces prtoccupations
avec un remrd d'une dizaine d'anntes sur la littirature, elles le font de manitre
bien plus nette aussi et bien plus lucide. Cette angoisse sociale que nous avons
senti grossir, de manitre insmnte mais confuse, dans ta description de Balzac ou
de Hugo, trouve enfin en ces enquttes sa plinitude et sa justification. Avec elle
s'achtve cette difficile transition entre les classes dangereuses et les classes laborieuses. Avec elles se dissipent les vieux thtmes criminek Avec elles l'tvolution de la
notion de "mistrables" trouveson aboutissement."(Chevalier, 1984:254). Ook in
Duitsland komt de interesse voor een sociale politiek en een verkorting van de
arbeidsdag op gang na de mislukte revolutie van 1848. Dat gaat uit van de
18

De toevoeging'utopisch' komt van Marx in zijn ontwikkeling van een zogenaamd'wetenschappelijk' socialisme (zie Van der Linden en Commers, 1982). Het zijn maatschappelijke
projecten zonder duidelijk maatschappetijk draagvlak Het zogenaamd 'wetenschappelijk'
socialisme stelt zich voor als het maatschappelijk programma van de georganiseerde arbeidersklasse. De revoluties van 1848, waarin de arbeidersklasse voor het eerst autonoom
optreedt, zijn voor zo'n inzicht natuurlijk belangrijk
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georganiseerde arbeidersbeweging, maar ook, zij het onder een andere vorm
en met een andere motivatie, van de conservatieve regering van Bismarck
vanaf 1871 (Nahrstedt, 1993). In Belgie organiseert de regering onderzoek
over de levens- en werkomstandigheden van de arbeidende klasse in 1843/46
en in 1886. De aandacht voor de vrijetijdsbesteding is nog van morele aard.
Dat de ontwikkeling van deze sociale enquetes samenhangt met de industrialisering, eerder dan met het bestaan van een regulerende overheid, daarvan
getuigt het feit dat ze bijvoorbeeld in Nederland slechts actueel worden rond
1870, aan het begin van de industriele revolutie daar (Mommaas et al., 1996:

256).
Naarmate de industrialisering op het continent voortschrijdt komen ook
meer cross-nationale vergelijkingen aan bod. Zo doet Frederic Le Play vergelijkend budget-onderzoek, waarin "recreatie" als een aparte categorie wordt
bekeken. Hij stelt vast dat ze verschilt naargelang het klimaat. Maar in de
beschrijving ervan onderstreept hij nuttige voorbeelden voor op te richten
instellingen die het sociale systeem kunnen bestendigen (Samuel, 1996). Een
reeks monografieen verschijnt onder de titel: Les Ouvritrs Europtens. In Belgie
wordt in 1853 een budgetenqu6te gehouden door Ducp6tiaux (zie hoofdstuk
3). In 1843 had hij ook al een vergelijkend overzicht van sociale enqu6tes uit
Europa en de Verenigde Staten gepubliceerd. Hij onderscheidt daarin de categorie "amusements et rtcompenses populaires". Daarin verwerpt hij het barbaarse amusement van de werkers, maar hij bekritiseert ook de apathie van de
overheid. Daartegenover stelt hij een geordende vrijetijdsbesteding, gewijd
aan recreatie en vorming.
Mommaas et al. (1996:252 en 256) wijzen terecht op het belang voor de

ontwikkeling van een vrijetijdsonderzoek van de liberale middenklasse, die
drager is van de idealen van de Verlichting en zichzelf ziet als actor in de
modernisering. Zij levert de sociale basis voor de ontwikkeling en maatschappelijke inplanting van een wetenschappelijke, afstandelijke, rationele verhouding met het (samen)leven. Aldus krijgt het "sociale" vorm als een object dat
te kennen en te sturen is. Mommaas et al. (1996: 254) situeren die moderne
vormgeving van het vrijetijdsonderzoek op het snijvlak van het industrieel
kapitalisme en de klassenstrijd, de ontwikkeling van de natiestaat en het ontstaan van het'sociale'.
Toch moet worden opgemerkt dat, wanneer de invoering van een moderne
structuur de maatschappelijke ruimte creeert voor die relatief onafhankelijke
sociale laag van intellectuelen en de ontwikkeling van het liberaal rationalisme, ze voor het gros van de bevolking vooral een dwangmatige inschakeling
in de loonarbeid betekent en een ongewone opdeling van de tijd inhoudt. In
een eerste fase gaat dat gepaard met een afwijzen, afschaffen en verbieden van
volks vermaak (Henry et al., 1993: 108). De verdere ontwikkeling van de band
tussen die prille moderne wetenschap en de sociale dynamiek is problema-
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tisch. De vormgeving van de wetenschap is sterk verbonden met het belang
van de industriele natiestaat (zie hoofdstuk 2). Een deel van die liberale intellectuelen stelt zich echter op de positie van de nieuwe loonarbeidersklasse en
wordt'organisch intellectueel' om een stem te geven aan de klassenstrijd. Zij
keren zich eerst tegen de natiestaat en de vorming van de wetenschappelijke
disciplines. Een precieze appreciatie van het relatief belang van de arbeidersbeweging en/versus de forgotten middle class vergt concreet empirisch onderzoek. De band tussen de ontwikkeling van het socialisme en het liberale verlichtingsdenken is specifiek voor verschillende 'trajecten in de moderniteit'.
Ongetwijfeld zijn die verschillen te merken in de opvattingen over de nietarbeidstijd, die in verschillende mate verbonden worden met'bevrijding'.
De positie van die intellectuelen bepaalt sterk of de vormgeving van 'het
vraagstuk van den vrijen tijd' (Beckers & Mommaas, 1991) verbonden is met
een disciplinerend dan wel emanciperend vertoog. De dikwijls confligerende
visies die bij de verdere ontwikkeling van het onderzoek naar voren komen,
hebben veelal te maken met die specificiteit.
Het laatste kwart van de (lange) negentiende eeuw is niet alleen de periode
van de strijd voor de verkorting van de arbeidstijd19, maar ook voor burgerrechten, politieke representatie en de invoering van een vorm van sociale verzekering. Het is in die laatste fase van het 'proto-onderzoek' dat een zekere
zelfstandigheid van het object'vrijetijd' als eigen, autonome tijd vorm krijgt.
Die strijdpunten worden in de aanloop van de Eerste Wereldoorlog definitief

19

"Perhaps the earliest short-how movement was the Manchester Cotton Spinners' Association. It
was organised in 1818 (...). While itfailedin its e#orts to gain a legal ten-hour day, the movement was revived in 1831."(Cross, 1990: 77). Die eerste strijd gaat vooral ten voordele van
kinderen en vrouwen. Pas in de jaren tachtig ontstaat er een algemene en internationale
beweging voor een kortere werktijd. Tussen 1884 en 1881 trekt een agitatiegolf over Europa
en Amerika. Een internationale oproep en internationaal petitionnement wordt gelanceerd
door de American Fedemtion OfLabor op 1 mei 1890.
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aanvaard20, hoewel soms pas na de oorlog gerealiseerd. Via deze verworvenhe-

den en vooral via de steun van de grootste arbeidersorganisaties aan de oorlogsinspanning voor de Eerste Wereldoorlog, wordt de arbeidersbeweging
deel van het nationaal moderniseringsproject. Men kan werkelijk spreken van
een specifieke onderzoeksaandacht voor de vrijetijd na de Eerste Wereldoorlog en de invoering van de achturendag. Niet zozeer de reele verkorting van de
arbeidstijd - die dikwijls nog te wensen laat - maar de wettelijke regulering
en dus erkenning van een limitering van de arbeidstijd laat de benoeming van

een'vrije tijd'- in de zin van een niet-volledig-arbeidsgebonden-tijd - toe.

Vrijetijd als deel van het leven
In het interbellum wordt de eigenheid van de niet-arbeidstijd erkend of
gezocht. In een eerste fase na de verkorting van de arbeidsdag wordt met de
nieuwe tijdsorde geexperimenteerd en wordt gezocht naar een evenwicht tussen economische, sociale en maatschappelijke motieven. De aandacht verandert in de tweede fase na de depressie van 1929 (bijvoorbeeld in Nederland en
Belgie). Opnieuw neemt het probleem van de sociale orde de bovenhand en
de vrijetijdsbesteding wordt zowel door rechts als door links sterk contingenterend aangepakt. Die aanpak wordt vooral voelbaar in het midden van de
jaren dertig, wanneer de invoering van de betaalde vakantie die'vrije tijd' ook
aan'reizen' koppelt.
Die erkenning van het vrijetijdsprobleem maakt deel uit van de inschakeling van de georganiseerde arbeidersbeweging in de maatschappelijke instel20 De periode 1894-1913 is een expansieve lange golf. Door de kapitaalsinvesteringen in de
kolonies, de doorbraak van het imperialisme, de monopolievorming en de sterke stijging

van de arbeidsproductiviteit via de tweede technologische revolutie, kent het kapitalisme
een sterke ontwikkeling (Mandel, 1976 104-105). In die periode boeken de arbeidersorganisaties successen in de strijd. Het algemeen stemrecht voor mannen wordt ingevoerd tussen 1848 (Frankrijk, Zwitserland) en 1918 (Nederland, Ierland, Verenigd Koninkrijk) met
Duitsland (1871), Belgie (1894) nog voor de eeuwwisseling en Noorwegen (1900), Finland
en Oostenrijk (1907), Zweden (1909) en Italic (1913) voor de oorlog. Dat wordt later uitgebreid tot algemeen enkelvoudig stemrecht voor alle volwassenen in Finland (1907), Noorwegen (1915), Denemarken (1918), Duitslanden Oostenrijk (1919), Zweden (1921),Nederland (1922), Ierland (1923), Verenigd Koninkrijk (1928), en pas na de Tweede Wereldoorlog
voor Frankrijk (1945), Italie (1945), Belgie (1948) en Zwitserland (1971) (Gowland, 1995:
28 uit Pierson,1991). In dezelfde fase voor de Eerste Wereldoorlog wordt ook de basis gelegd

voor de sociale zekerheid: arbeidsongevallenverzekering, ziekteverzekering, pensioenen,
werkloosheidsverzekering,kinderbijslag... (zie Gowland, 1995: 29). Hetisin die context dat
de achturendag wettelijk wordt in Rusland ( 1917), Duitsland, Polen, Luxemburg, Thjechoslowakije, Oostenrijk ( 1918), Denemarken, Hongarije, Spanje, Frankrijk, Italie, Portugal,
Bulgarije, Zwitserland, Noorwegen, Zweden, Nederland (1919) en ...Belgie (1921) (Maes,
1985; Corijn, 1989: 16).
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lingen. Dat gebeurt enerzijds door deelname aan parlement en regeringen,
anderzijds door de uitbouw van grote organisatorische netwerken waarin
partij, vakbeweging, mutualiteit, productiecooperatieven en vormings- en
vermaakorganisaties hun plaats hebben (Abentroth, 1965; Michielsen,1973;
1978). In het interbellum maakt de georganiseerde arbeidersbeweging op
tegensprekelijke wijze deel uit van het politieke systeem. In alle landen van
West-Europa wordt een sterke eigen 'zuil' uitgebouwd. In Groot-Brittannie
gebeurt dat onder de hegemonie van de sociaal-democratie. In Nederland en
Belgie ontwikkelt zich een sterk verzuilde organisatie waarin naast de socialistische beweging, ook 66n of meerdere religieus geinspireerde zuilen onstaan.
In Duitsland is een sterke arbeidersbeweging onder invloed van de Russische
revolutie en een radicalisatie op het einde van de oorlog opgedeeld in een
sociaal-democratische en communistische vleugel. De werkplaats is veelal
nog exclusief onder controle van de ondernemer, zodat de organisatie vooral
moet worden uitgebouwd in de niet-arbeidstijd.
De verkorting van de arbeidstijd is op verschillende wijze gelegitimeerd. In
de eerste plaats worden productiviteitsargumenten aangehaald: korter werken laat toe voldoende op kracht te komen, en meer algemeen, bevordert het
lichamelijke en geestelijke gezondheid (Hunnicutt, 1980). Het woord 'vrijetijd' ('leisuret'loisir') komt pas in voege als later ook niet afgeleide argumenten
worden aangevoerd: recht op amusement en spel, werkelijke eigen tijd. Daarin staan traditionele opvattingen tegenover moderne. Deze worden naderhand met economische argumenten versterkt: de massaproductie zoekt afzet.
De consumptiemaatschappij op haar beurt remt de verkorting van de
arbeidstijd af: in de keuze tussen loonsverhoging of arbeidstijdverkorting
wordt gekozen voor meer inkomen voor luxegoederen. (Hunnicutt, 1980;
Schor, 1992; Cross,1993). Deze ontwikkeling verloopt in Europa iets trager
dan in de Verenigde Staten, vanwege de economische achterstand, maar ook
vanwege het groter belang dat wordt gehecht aan collectieve voorzieningen en
collectieve consumptie.
De emanciperende gedachte staat haaks op de lange neergaande trend die
zich na de Eerste Wereldoorlog inzet. Na een korte revolutionaire periode
(1919-1923), treedt de crisis ook binnen in de arbeidersbeweging. De economische crisis en de massale werkloosheid verscherpt de klassenstrijd en roept
een tijdelijk halt toe aan de integratie van loonarbeiders als burgers. Die arbeidersmacht wordt - met de tegenvallende economische omstandigheden ook door een conservatieve tegenmacht bestreden. De opkomst van een uiterste rechterzijde voert in alle landen tot hevige sociale strijd. In Italie en Duitsland leidt dat tot de machtsgreep van het fascisme. In Spanje tot een bloedige
burgeroorlog tussen 1936 en 1939. In Frankrijk daarentegen haalt het linkse
Volksfront een grote verkiezingsoverwinning in 1936. Belgie kent in 19321936 grote stakingsbewegingen. De vrijetijd is deel van de inzet.
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Die sociale klassenstrijd tekent de tijdsorde en de vrijetijdspolitiek. Het
onderzoek wordt in het interbellum gedomineerd door de vraag naar de adequate invulling van de niet-arbeidstijd in functie van de verzuilde doelstellingen van de civiele maatschappij. Geinspireerd door het rationalisme wordt
onderzoek gezien als 66n van de middelen om de uitbouw van de beweging te
ondersteunen. Het is sterk ideologisch gekleurd. De vrijgekomen nietarbeidstijd wordt niet als echte 'vrije' tijd beschouwd. In alle gevallen is het
onderzoek erg argwanend tegenover de schuchtere opkomst van de commercialisering van het vermaak, dat de belangrijkste drager is van de detraditionalisering van het dagelijks leven. De Amerikaanse notie van 'middle class'
wordt ook in Europa empirisch getest. " The result of all this is clear: where
labourers regained some freedom from the production process, their free time
became the object ofcivilising, educating, cultivating or moralising concerns, initiated by progressive liberal, socialist or denominational interests."(Mommaas,
1996:68).

In 1923 wordt in Nederland een enquOte gehouden om "Het gebruik van
den vrijen tijd door de arbeiders" na te gaan (Beckers, 1991: 6). Andries Sternheim, Nederlands lid van de Frankfurter Schule, is bijzonder geinteresseerd in
de vrije tijd als een emancipatorisch project: emancipatie van het harde werk,
tijd voor persoonlijke en burgerschapsvorming. Om ze buiten de hegemonie
van burgerij en staat te houden moet de arbeidersbeweging zelf de vrijetijdsactiviteiten organiseren (Beckers, 1990). Het eerste specifiek Nederlandse
onderzoek is dat van Blonk, Kruijt en Hofstee dat in 1931 vanuit het Instituut
voor Arbeidersontwikkling (IVAO) wordt opgezet. Het wordt pas in 1936
gepubliceerd onder de auspicien van de Maatschappij tot Nut van't Algemeen. 621 arbeiders worden ondervraagd, allen mannen, geschoolde arbeiders en allen lid van de beweging. Wetenschappelijk gesproken valt dus heel
wat aan te merken op de steekproef. Het is echter plausibel aan te nemen dat
niet zozeer een doorsnee van de Nederlandse arbeider wordt geviseerd dan
wel de eigen achterban. Het is, toen al, beleidsondersteunend onderzoek, wel
niet voor de staat, maar voor de zuil. Dat onderzoek ligt in de lijn van de
sociografische school van Steinmetz, waaruit verschillende studies van streken en steden stammen, die de vrijetijd opnemen in de beschrijving (Mommaas, 1991: 51-62; Mommaas, 1996: 70-71).
Zoals we hebben gezien zijn de eerste publicaties in Belgie iets vroeger. De
Antwerpse verontruste katholiek Sledsens doet onderzoek onder de Antwerpse arbeiders tussen 1922 en 1926. Dezelfde angstige interesse bestaat in de
christelijke arbeidersorganisaties als de KAJ en de KAV. De socialistische zuil
richt zich meer op de uitbouw van sociale voorzieningen in de staat en op
nieuwe wetgeving. Als in het begin van de jaren dertig de strijd voor de veertigurige werkweek wordt gevoerd en in 1936 de betaalde vakantie wordt ingevoerd, ontstaat interesse voor reizen en vakantie (zie hoofdstuk 3).
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In Groot-Brittannie bouwt men voort op de empirische traditie met het
uitgebreide Seebohm Rowntree-onderzoek dat zich tot na de Tweede
Wereldoorlog voortzet. De economische crisis en de massale werkloosheid
worden onderwerp van studie, niet alleen door Jahoda maar ook in de Mass
observation studies van Madge en Harrison (Bramham & Henry, 1996: 194195) . Ze richten zich op het volksvermaak in de pub of de dagtoeristen in
Blackpool. Via panelonderzoek wordt gepeild naar het dagelijks vermaak
(jazz, dans, gokken, feesten) en naar de verwachtingen van de mensen. Het
gaat hier om onderzoek naar de pastimes van de mensen, eerder dan om
een aandacht voor de free time. Tomlinson & Tomlinson (1983) hebben
aangetoond dat voor dit onderzoek beroep wordt gedaan op de intellectuele middenklasse en de geschoolde lagen van de arbeidersklasse (vermeld
in Bramham & Henry, 1996). Zoals in Nederland en Belgie wordt vooral
het eigen publiek onderzocht met het oog op zijn institutionele en organisatorische inschakeling. In dezelfde zin vermelden de Franse gegevens
(Samuel, 1996: 21) de ontwikkeling en erkenning van de (Durkheimiaanse) sociologie, die zoals bekend, sterk is gericht op sociale orde en integratie. In de jaren dertig vermindert die invloed, bij de toegenomen confrontatie tussen rechts en het Volksfront. Een bijzondere ontwikkeling kent
natuurlijk de aandacht voor de vrijetijd in Duitsland en in Italie. De overwinning van het fascisme in beide landen gaat gepaard met de invoering
van een eenpartijstaat, die zich op corporatistische wijze in de samenleving
wortelt. Van 'vrije' tijd is nauwelijks sprake. Het dagelijkse leven wordt
sterk geregimenteerd en daartoe dienen omvangrijke vrijetijdsorganisaties
(De Grazia, 1981).
De Tweede Wereldoorlog is het resultaat van de verzwakking van de arbeidersbeweging en de strijd voor de hegemonie op de wereldmarkt (Mandel,
1986). Hij mobiliseert onmetelijke grondstoffen en productiekrachten en is in
zijn vernietigende werking de grondlegger van een nieuwe industrie. De
naoorlogse periode opent een tweede cyclus van arbeidersintegratie die zal
uitmonden in de'welvaartsstaatl die steunt op een institutionalisering van het
sociaal overleg. Het vrijetijdsonderzoek wordt ontwikkeld tegen deze achtergrond. In een eerste cyclus komt dat onderzoek uit de 'civiele maatschappijl
uit de beweging zelf. Pas gedurende de trenteglorieuzes wordt het een geinstutionaliseerd academisch onderwerp.

Vrijetijd en de staat
Na de fase van wederopbouw wordt in de Noordwest-Europese kern vorm
gegeven aan de uitbouw van een sociaal gepacificeerde staat. Het steunt op
een compromis tussen de arbeidersbeweging en de ondernemers, om in het
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raam van een kapitalistische markteconomie de productiviteitsstijging sociaal
te verdelen. Men spreekt van sociaal kapitalisme, laatkapitalisme, neokapitalisme of van de fordistische regulatiewijze. De overheid wordt een belangrijke
'sociale' partner in het toezien op de groei-economie, het sociaal overleg en de
sociale programmatie, op de vormgeving van de consumptiemaatschappij
(Corijn, 1994). Het is in die context dat de'vrije tijd' als vrij te besteden (con-

sumptie)tijd vorm krijgt en een zelfstandie onderzoeksobject wordt. In de
fase van de wederopbouw (1945-1955) blijft de discussie gevangen in een
terughoudendheid tegenover teveel 'vermaaki in een periode waarin niet de
consumptie van de bevolking maar de infrastructuur van het land centraal
staat. Vanaf de tweede helft van de jaren vijftig tot in het midden van de jaren
zeventig loopt het model min of meer gesmeerd. Dat zijn bij uitstek ook de
jaren waarin de vrijetijd wordt omschreven als een afzonderlijk interventiegebied.
In Frankrijk ontwikkelt de vrijetijdsociologie zich als een afgeleide van de
arbeidssociologie. Zowel Friedmann, Naville als Fourastit vertrekken van de
vastgestelde negatieve effecten van de industrialisering om de niet-arbeidstijd
als belangrijke levenstijd te waarderen. Voor de enen blijft het recuperatietijd,
voor de anderen zou de automatisering ook naar een vrijetijdsmaatschappij
leiden (Samuel, 1996: 23). Ook vanuit de sociologie van het dagelijks leven
groeit de interesse voor de vrijetijd. Crozier en Lefebvre bemerken het ontstaan van levensstijlen in de modernisering en de detraditionalisering van
zeden en gewoonten. Henri Lefebvre (1958; 1961; 1968) ziet zijn werk als een
kritiek op de alienatie, op de afhankelijkheid van de industriele maatschappij.
Hij vraagt zich af in hoeverre vrijetijd aan die determinatie kan ontsnappen,
in hoeverre het "le non quotidien dans le quotidien" kan zijn en een ervaring
leveren voor een kritische houding tegenover het neokapitalisme. Cultuursociologen als Morin en Callois interesseren zich voor de film of de plaats van
het spel in een menselijk levensproject. De verzelfstandiging van een onderzoeksgebied komt op naam van Joffre Dumazedier die in navolging van Amerikaans onderzoek een 'sociologie du loisir' uitbouwt (zie hoofdstuk 5).

Opmerkelijk is dat dit nooit in een sociologie-departement zal gebeuren:
Dumazedier is actief in een CNRS-groep (Centre National de Recherches
Scientifiques) rond 'les temps sociaux" en doceert aan postgraduaatstudenten
in de pedagogie. Binnen het CNRS Zal hij samenwerken met N. Samuel, M.
Romer, W. Grossin en een paar anderen.
Ook in Groot-Brittannie zetten eerst de vooroorlogse mass obervations
zich door, weldra'verfijnd' door de community studies. Een belangrijke publicatie ('the neglected work' zeggen Bramham & Henry, 1996: 192) is deze van
Seebohm Rownthree & Lavers in 1952. English life and leisure is een collage
van onderzoek: een selectie van tweehonderd gevalsstudies van volwassenen
en twintig gevalsstudies van jongeren jonger dan twintig, uit een totaal van
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975 gevallen; thematische hoofdstukken over kanspelen, drinken, roken,
sexuele promiscuneit, eerlijkheid en verder over film, toneel, radio, dansen,

lezen, volwasseneneducatie, religie... Opvallend is een slothoofdstuk met vergelijkende gegevens uit Denemarken, Noorwegen, Zweden en Finland, waarin
telkens als laatste twee items voorkomen: 'Gambli« (not a serious eviD en
'Communism' (not very influencial). Ondermeer door het onderwerp te
maken van vergelijking wordt het veld van de vrijetijd ook in zekere zin ver-

zelfstandigd.
Die ontwikkeling wordt verder gezet door de'Founding 'Fathers" Kenneth
Roberts en Stanley Parker. Bramham en Henry (1996:197) zetten ook veelbetekend'Fathers' tussen aanhalingstekens. Met hen wordt de vrijetijdstudie een
eigen discipline in Groot-Brittannie. Geinspireerd door de Amerikaanse en
Franse voorbeelden en zeer actief in wetenschappelijke organisaties en publicaties, zullen ze instaan voor de socialisatie van vele onderzoekers. Die
gemeenschappelijke inzichten worden later tot 'conventional wisdom' van de
«
vrijetijdstudies uitgeroepen. There are four major elements to such conventional wisdom which they have sought to defend. First, the centrality of the workleisure couplet; secondly, leisure as a site for individual freedom and choice;
thirdly, thefocus on the social context Ofleisure, especially within thejamily; finally, both celebrate an essentially pluralist view Of liberal democratic capitalist
society and leisure policy" (Bramham & Henry, 1996: 199). Vrijetijdstudies
worden deel van het voorbereidend onderzoek voor de sociale planning.
Zowel op het vlak van sociaal behoeftenonderzoek als naar de positie van
vrijetijd in de kwaliteit van het leven wordt veel empirisch onderzoek geleverd
(Rapoport & Rapoport, 1975).
In Nederland begon de naoorlogse periode met een strijd tussen'restauratie en vernieuwing' (Dieleman, 1991), periode die Mommaas (1996) als
66n van'morele paniek' kenmerkt. De oorlogsschade is enorm en de wederopbouw vergt een grote collectieve inspanning. Tezelfder tijd heeft de oorlog de traditionele verbanden aangetast en versneld de urbanisering en
modernisering ingezet. Die spanning komt tot uiting in grootschalig jeugdonderzoek («Verwildering van de massajeugd" (du Bois-Reymond, 1991))
en onderzoek over sociale uitsluiting (Register van onmaatschappelijkheids-onderzoek (Van Bijsterveldt, 1991)). De georganiseerde arbeidersbeweging en de zuilen gaan zich echter in toenemende mate inschakelen in de
sociaal geplande welvaartsstaat, die vanaf 1955 verder het onderzoek zal
bepalen.
Hier speelt de invloed van de Amerikaanse functionalistische sociologie in
het wetenschappelijk onderbouwen van de social engineering in de verzorgingsstaat. Het is in dit klimaat dat het Nederlandse specifieke vrijetijdsonderzoek in de jaren zestig en zeventig vorm krijgt met Heinemeijer (1959),
Hessels (1962), Wippler (1968), ondersteund door het survey-onderzoek van
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het CBS en een

Curatorium Vrijetijdsonderzoek bij de Sociaal-Wetenschappe-

lijke Raadu.
In Belgie is de naoorlogse periode ook gewijd aan de wederopbouw. Belgie
komt - zoals reeds gezegd - minder gehavend uit de oorlog en herleeft snel
via een sterke economische activiteit: het Marshallplan komt via Antwerpen
naar het continent. De sociale vrede is in 1943 in een sociaal pact vastgelegd.
Daarin wordt ook een welvaartsstaat ontworpen. De'overlegeconomie' wordt
geregeld onderbroken door hevige sociale strijd, die pas na de algemene staking van 1960-1961 luwt. Vanaf 1955 ontstaat er aan de universiteit te Leuven
een onderzoekscentrum dat, helemaal in de lijn van bovenvermelde voorbeelden, de vrijetijd onderdeel maakt van de sociaal-culturele planning (zie

hoofdstuk 3).
De vestiging van een academisch erkende studie van de vrijetijd loopt in al
deze landen parallel met de invoering van een'welvaartsstaat'. De onderzoekstraditie over het onderwerp is gevormd in de arbeidersbeweging en in de verlichte lagen van de liberale kleinburgerij. Continu wetenschappelijk onderzoek aan de universiteiten, en meestal door sociologen, ontstaat slechts vanaf
de jaren vijftig, als een onderdeel van een sociale programmatie. Hiermee is
het perspectief van de vrijetijdsmaatschappij verbonden.
In dat proces verkrijgt de staat, de overheid, een bijzondere positie. In alle
landen van Noordwest-Europa is in het begin van de twintigste eeuw een
sterke arbeidersbeweging tot stand gekomen. Die is weliswaar verschillend
georganiseerd, maar ze bevat naast partijen, vakbonden, mutualiteiten en
cooperatieven ookeen brede waaier van socio-culturele, sport - en vrijetijdsorganisaties. Het dagelijks leven en het onderdeel 'vrije tijd' wordt verzorgd
door de 'eigen zuill het'eigen kamp'. In de overgang naar de 'welvaartsstaat'
wordt deze zorg- en reproductiefunctie overgedragen op het staatsapparaat.
Zoals het op gang houden van de economie en het instandhouden van de
sociale vrede in handen wordt gelegd van de overheid, zo ook zou deze in toenemende mate zorgen voor de reproductie van het dagelijks leven. Het is in
die verruiming van de functie van de staat dat het sociaal-wetenschappelijk
onderzoek en het vrijetijdonderzoek in het bijzonder een plaats verkrijgen.
Zoals andere domeinen in de sociaal-culturele sfeer is dat onderzoek (en ook
de onderzoeksafbakening) gevat in het reformistisch dilemma: kritisch tegenover de onvrijheden en de ongelijkheden die voortkomen uit de sociale en
economische orde 6n de overtuiging aanhoudend dat het binnen die orde
mogelijk is een herstel te bewerkstelligen. De toekomstscenario's maken dus
integraal deel uit van dit reformistisch dilemma (zie hoofdstuk 5).

n

Vooreen overzicht zie Beckers & Van Bijsterveldt, 1982; Van Bijsterveldt, 1983; Beckers en
Mommaas, 1991; Beckers, 1991; Hessels 1991; Wippler 1991; Mommaas, 1996
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Vrijetijd en de markt
De derde periode in het Westers vrijetijdonderzoek kondigt zich aan op het
eind van de jaren zestig, via de wereldwijde jeugdrevoltes tegen de verstarrende gevolgen van de welvaartsstaat. De basisvoorwaarden van het fordisme
worden ernstig door elkaar geschud met de eerste synchronische economische recessie in 1974. Daarop volgt een ideologische verschuiving die vanaf
1979/1980 een neoliberale ideologie en politiek over Europa jaagt. De structuur van de vrijetijd ondergaat diepgaande wijzigingen en het onderzoek
zoekt een nieuwe samenhang.
De eerste kritieken op het 'welvaartsstaat-vrijetijdsmaatschappij'-project
zijn gericht tegen de kleinburgerlijke culturele modellen die daarbij gehanteerd worden, tegen de 'Amerikaanse' ideologie van de 'middle class' in een
'classless society'."A new generation ofyoung intellectuals started to question the
so recently esmblished technocratic functionalist smndards Of intellectual, aesteticandmoralplanningandthinking." (Mommaas et al., 1996: 268).
Hoewel de jongerenrevolte aan de universiteiten en de intellectuele radicalisatie van de jaren zestig universeel is en in alle belangrijke landen van Europa
sterke sociale bewegingen op gang brengt, is de invloed op de ontwikkeling
van het vrijetijdonderzoek sterk verschillend. In Duitsland, in de traditie van
de Frankfurter Schule, zet de Freizeitplidagogik de studie van de vrije tijd in
een maatschappijkritische en antikapitalistische richting. Het wordt snel de
dominante stroming in de onderzoekswereld daar. In Frankrijk, waar nauwelijks onderzoek aan de universiteit gebeurt, is de radicalisering niet voelbaar
in het veld. Vooral in Groot-Brittannie, waar de sociaal-culturele stratificatie
sterk zichtbaar (en hoorbaar) is, zijn kritische stromingen ook in het onderzoek naar de vrijetijd binnengetreden. Vooral de invloed van de 'cultural studies' en van de feministische vrouwenstudies is voelbaar (Mommaas et al.,
1996: 272-273) In Nederland, noch in Belgie is dergelijke radicalisatie opgetreden.
Op het eind van de jaren zeventig en het begin van de jaren tachtig wordt
het project van de welvaartsstaat niet alleen bekritiseerd vanuit links-radicale
hoek, maar ook vanuit een rechts-liberale positie. Is in het ene geval de kritiek
gericht op de (klasse- en sekse-) ongelijkheid die wordt gereproduceerd doorheen de overgeinstitutionaliseerde staatsinterventie, in het andere geval staat

de verdediging van de vrijheid centraal. Het gaat dan in de eerste plaats om de
vrijheid van ondernemen, die om een sociale deregulering en flexibilisering
van de arbeidsorganisatie vraagt. Ideologisch laat deze ontwikkeling de ruimte voor een radicale en decontructionistische kritiek op het totalitarisme, dat
in het denken zogenaamd tot uiting komt in de'grote verhalen'.
Dat filosofische 'postmodernisme' ontwikkelt zich in Frankrijk (Lyotard,
1979) en krijgt sociologische voorbeelden in studies over het imaginaire
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(Baudrillard), het voorbijgaande (Lipovetsky) of het hedonistische heden
(Maffesoli). Vrijetijd wordt opgenomen in de studie van het dagelijks leven.
Dumazedier verdedigt zich22 en pleit voor het behoud van een modernistische
eigen studie van de vrijetijd (Dumazedier, 1988). Zonder eigen organisatie,
slecht of niet vertegenwoordigd aan de universiteiten, met een CNRS-werkgroep die zich steeds meer op werklozenonderzoek richt en met alleen opleidingen in hogescholen gericht op sectoriele beroepen, marginaliseren de vrijetijdwetenschappen in Frankrijk. De publicaties en deelnames aan
internationale congressen worden schaars en blijven beperkt tot enkele
namen, zoals die van Nicole Samuel of Roger Sue. Zoals we in vorig hoofdstuk
hebben laten zien, vertoont het onderzoek in Belgie een gelijkaardig neergaande lijn. In Duitsland kent het onderzoek evenmin vernieuwing. De kritische stroming wordt onder druk van de liberale ontwikkeling genoodzaakt
het onderzoek steeds meer te richten op ontwikkelingen in de markt. Het
theoretisch analysekader ondergaat daardoor enkele aanpassingen, die de
coherentie niet ten goede komen.

De meest recente dynamiek in het onderzoek komt voort uit een Nederlands-Britse wisselwerking. Hoewel het postmodernisme daarbij niet de
rechtstreekse drijfveer is, moet de ontwikkeling wel geduid worden in dialoog
met de ontwikkeling van een postmoderne sociologie, c.q. sociologie van het
postmodernisme. In het volgend hoofdstuk zullen we nader ingaan op die
ontwikkeling. In beide landen is binnen het veld van de vrijetijdstudies een

antipositivistische beweging op gang gekomen. In Nederland wordt de eerste
aanzet gegeven door een kritiek op het kwantitatief structuurdeterminisme.
Daartegen wordt een actorperspectief gesteld (Beckers, 1983). Dat werd op
zijn beurt omgebogen tot een Giddensiaans structuratieperspectief (Mommaas & Van der Poel, 1984, 1985a, 1985b). Als alternatiefvoor een structureelfunctionalistische verklaring voor sociale fenomenen wordt hierbij gezocht
naar een zingeving vanwege actoren in een concrete context. De methodologische voorkeur voor de gevalsstudie onderstreept ook de fragmentatie en de
differentiatie van de leefstijlen. Hoewel de structurele begrenzing van sociale
praktijken in de analyse betrokken wordt, komt deze theoretische invalshoek
niet tot meer algemene implicaties van enige'systeemlogica'.
Dat was nu precies het uitgangspunt van de Britse kritiek op de conventional wisdom. Die traditionele onderzoekers hebben namelijk door hun theoretisch pluralisme en door het afzonderen van de studie van de vrijetijd van de
algemene maatschappelijke dynamiek geen oog meer voor de sociale ongelijkheden. Zowel de cultuurstudies als de vrouwenstudies leggen daar de

22

Het debat heeft onder andere plaats op het internationaal colloquium"La sociologie de la vie
quotidienne", op 5,6 en 7 mei 1988 aan de Parijse Sorbonne, georganiseerd door Maffesoli.
Dumazedier voert daar een'achterhoedegevecht' tegen de postmodernistische trend.
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nadruk op. De vrijetijdspraktijken moeten worden bekeken als elementen van
sociale reproductie van klasse- en sekse-ongelijkheid en als zodanig worden
bekritiseerd. Ook hier kan men een verschuiving van de accenten zien in de
jaren tachtig (zie verder). In de context van het Tatcherisme en de grondige
ideologische en sociale ombouw van het Verenigd Koninkrijk onder achttien
jaar conservatief bewind, worden door de cultuurstudies de universalistische
aanspraken ingeruild voor de legitimiteit van de particuliere uitdrukkingsvormen. In die ontwikkeling zijn de contacten met het Nederlandse veld 6n
met de ontwikkelingen in een'postmoderne nieuwe sociologie' (rond het tijdschrift Theory, Culture and Society bijvoorbeeld) van belang.
Hoe legitiem sommige van deze theoretische verschuivingen ook zijn, ze

hebben geen aanleiding gegeven tot een nieuwe vrijetijdtheorie die de conventional wisdom kan vervangen. De vastgestelde 'onmogelijkheid' de vrijetijd
structureel te duiden, zonder gebruik te maken van de cultuur van het dagelijks leven, en de schijnbare onmogelijkheid dat dagelijkse leven in sociale
categorieen te gieten, leiden tot een vervaging van het object van de vrijetijdstudies. Daarenboven ontwikkelt zich een onderzoekspraktijk op deelgebieden, zoals het toerisme of de sport, die eigen wetenschappelijke vertooggemeenschappen structureert. Vrijetijdstudies als zodanig zoeken als
wetenschappelijk onderzoeksgebied in alle landen van Noordwest Europa
naar een nieuwe identiteit.
Tegen de achtergrond van die dynamiek zullen we de ontwikkeling in
Zuid- en Oost-Europa bekijken. Maar eerst zullen we uit de gemeenschappelijke kenmerken van het onderzoek in de 'centrale' landen een periodisering
afleiden, die het ritme van het onderzoeksprogramma in de zin van Lakatos
aangeeft. De voorgestelde fasering legt rekenschap af van de maatschappelijke
ontwikkeling van de vrijetijd (het onderzoeksobject), waaraan de studie zich
- met enige vertraging - aanpast in haar vormgeving (de institutionalisering
van het onderzoek).

De geschiedenis van het onderzoek in de kern van Europa
We hernemen nu onze vraagstelling naar de fasering van het vrijetijdonderzoek in de kern van Europa. Door een combinatie van de golfbewegingen in
de maatschappelijke context en het overzicht van het onderzoek zelf, komen
we tot volgend voorstel. Drie algemene periodes kunnen worden onderscheiden: het proto-onderzoek, de bloeiperiode en de periode van herorientatie. In
elk van de periodes kunnen fases worden aangegeven, waarin het onderzoeksobject en dus het onderzoek een enigszins andere vorm krijgt. De voorgestelde tijdschaal dient zich aan als een synthese van de in de aanvang van dit
hoofdstuk vermelde periodiseringen.
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1. Het proto-onderzoek: 1848-1919

De niet-arbeidstijd ontstaat in de nieuwe tijdsorde die de industriele revolutie
invoert. Die omwenteling heeft een dubbele impact op de temporele ordening: een gevoelige toename van de arbeidstijd en een afzondering van die
arbeidstijd van de resterende 'levenstijd'. Die niet-arbeidstijd wordt onderwerp van onderzoek in het raam van de'sociale kwestie'.

(a) 1848-1870: in deze periode van vorming van een zelfstandige arbeidersbeweging is het onderzoek in handen van (meestal'bezorgde') recensenten en staat het in functie van de'openbare orde'.
(b) 1870-1919: in deze periode van arbeidersstrijd voor de verkorting van de
arbeidsdag, krijgt de niet-arbeidstijd aandacht als potentiele maatschap-

pelijke integratie-tijd.

2. Hoogtij van het vrijetijdonderzoek: 1919- 1980

De (toegenomen) niet-arbeidstijd wordt erkend als een 'eigen tijd' waarover
de werknemers zelf kunnen beschikken. De werkgevers kunnen geen rechtstreekse zeggenschap over die tijd laten gelden. Het onderzoek in deze periode
dient om informatie te verstrekken met het oog op de sturing van tussenkomsten gericht op sociale integratie van die'eigen tijd'.
(a)

1918- 1947: In het interbellum speelt die maatschappelijke inzet zich af in
de civiele maatschappij (het 'middenveld'), met een minimale tussenkomst van de staat. Het onderzoek wordt gevoerd uit de bekommernis

om de vormgeving van deze (private) sociale organisatie. Dit gebeurt
hetzij uit traditioneel religieuze bekommernissen, hetzij door (de zelfstandige (meestal socialistische) arbeidersbeweging. In beide gevallen
wordt de vrijetijd afgezet tegenover de opkomst van een commerciele
vermaaksindustrie.
a. 1. 1918-1930: De verkorting van de arbeidsdag en de vormgeving van een
'respectabele' vrijetijdsbesteding onder de auspicien van een zich integrerende arbeidersbeweging staat centraal in het onderzoek.
a.2. 1930-1936: In de depressie en de daaropvolgende toegenomen sociale
strijd en ideologische confrontatie, maakt de vrijetijdspolitiek deel uit
van deze politiek van de 'kampen'. De vrijetijd wordt de inzet van politiek-ideologische strijd en voorwerp van sociale contingentering, vooral

wanneer een corporatistische samenleving wordt gemilitariseerd.
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a. 3. 1936-1947: De invoering van de 'betaalde vakantie' - als afleiding voor
creeert voor het eerst een 'eigen tijd' die gehele
meer radikale eisen
dagen kan duren. De Tweede Wereldoorlog betekent een terugval in de
consumptiepatronen, maar geeft ook een aanzet tot de mentaliteitswijziging in de richting van de komende consumptiecultuur. De onderzoeksinteressen zijn enerzijds'sociaal' - gericht op jeugdonderzoek en sociaal
toerisme -, maar anderzijds ook'economisch' - gericht op de ontwikkeling van een belangrijke sector in de consumptiemaatschappij.
-

(b) 1950-1980: De doorbraak van een keynesiaanse economische politiek,
vereist een door de staat gereguleerd sociaal-economisch beleid, waarin
de economische groei samenhangt met de instandhouding van een interne massaconsumptieve dynamiek. In het vrijetijdbeleid vloeien de sociaal integratieve en de commerciele aspecten van de vrijetijdsbesteding
samen. Het vrijetijdonderzoek wordt geinstitutionaliseerd en maakt deel
uit van de sociale programmatie.
b. 1. 1950-1968: De instelling van een 'fordistische regulatiet gesteund op
gestadige economische groei en sociale verdeling van de productiviteits-

winsten. Het vrijetijdonderzoek bakent een zelfstandig studiegebied af,
waarin een eigen maatschappelijke dynamiek wordt geduid, voorbode
van een door de technologische revolutie(s) aangekondigde nieuwe
beschaving. Het is de bloeitijd van het vrijetijdonderzoek23.
b.2. 1968-1974: Eerste kritische stromingen in het onderzoek, gedragen door
de 'opstand' van de 'nieuwe middenklasse' in wording. Interne kritiek
binnen het perspectief van een 'progressieve' omvorming van de welvaartsstaat.
b.3. 1974-1980: Door de economische crisis stokt de fordistische regulatiewijze. Via de maatschappelijke discussie over de'waarden' van de welvaartsstaat, past het vrijetijdonderzoek zich aan aan een realistische ammendering van de sociaal herverdelende doelstellingen van de welvaartsstaat.

u

Het is ook de tijd van de meest universalistische waarheidsaanspraken. Er bestaat een Europese onderzoeksgemeenschap, die zich ondanks de Koude Oorlog uitstrekt in Oost en
West. Er wordt gewerkt aan een eengemaakt paradigma. Dat steunt op economisch expansieve verwachtingen en technisch vooruitgangsoptimisme. Daarin maakt vrijetijd deel uit
van een planmatige politiek gericht op volksontvoogding. Het internationaal tijdsbudgetonderzoek levert een platform voor integratie. De samenwerking tussen onderzoekers uit
West- en Oost-Europa staat in het teken van de vreedzame coexistentie, de vrede en het ideaal van de waardenvrije wetenschap. Een zeker convergentiedenken is er niet vreemd aan.
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3. Deherorientatievanhetvrijetijdonderzoek: 1980De ideologische verschuiving in de maatschappij van sociaal-democratische
naar neoliberale opvattingen gebeurt rond twee centrale assen: de mogelijkheid tot het instandhouden van een consumptiemaatschappij zonder overheidsregulatie en het'einde van de geschiedenis', waardoor het idee van emanciperende sociale praktijken in een evolutionair perspectief verdacht wordt
gemaakt. De vrijetijdstudies verliezen een interne legitimatie.
(a) 1980 -1990: Het veld van de vrijetijdstudies kent een fervente activiteit
van paradigmatische confrontatie. De conventional wisdom wordt afgebouwd ten voordele van meer contextuele paradigma's. Die maken zich
los van de'oude' ethische posities. Ze laten zich makkelijker sturen door
de gewijzigde maatschappelijke context. Door een synergie met andere
studiegebieden investeert het vrijetijdonderzoek zich in de hernieuwde
aandacht voor de culturele orde. De meer toegepaste onderzoeksthema's
(toerisme, media, sportbeleid, openluchtrecreatie en dergelijke) verzelfstandigen zich.
(b) 1990 -: De legitimiteit van een eigen wetenschappelijk onderzoeksgebied
rond de vrijetijd is zoek. Een nieuwe inschakeling in meer gevestigde disciplines en onderzoeksthema's versterkt de centrifugale krachten.

Het beslissende criterium in deze vormgeving is de relatie van de vrijetijd met
de staat, en dus de algemeen maatschappelijke ordening. De studie van de
vrijetijd als zelfstandige wetenschappelijke activiteit is bij uitstek verbonden
met de 'welvaartsstaat' en meer bepaald met de arbeidersvleugel (Labour,
sociaal-democratie, christen-democratie, eurocommunisme...). De ontwikkeling gaat gepaard met de doorbraak van het taylorisme in de organisatie van
de arbeid. Het is dus niet toevallig dat de bovenstaande periodisering overeenstemt met de conclusies van Beckers (1983) in zijn studie van de vrijetijd
die zich richt op het verloop van de overheidsinterventie. Die wordt opgebouwd vanaf de Eerste Wereldoorlog, moment van doorbraak van het medebeheer van de arbeidersbeweging. De aandacht voor de werking via de eigen
verenigingen wordt verlegd naar de sociale integratie via staatsinstellingen.
Dat overheidsbeleid steunt op een eengemaakt burgerlijk ideaal van'het goede leven' waarin ook de oude idealen uit de arbeiderscultuur worden opgelost.
Die paternalistische rol voor de overheid wordt afgebouwd vanaf 1980,
moment van doorbraak van een liberale marktgestuurde en zich dualiserende
samenleving.
Die hypothese - van het centrale belang van de verhouding met de staat,
met de doorbraak van het taylorisme en met de tijdspolitiek, voor de bloei van
de vrijetijdstudies - wordt bevestigd wanneer we de ontwikkeling van het
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studiegebied in Zuid-Europa en Oost-Europa met bovenstaande evolutie vergelijken.

Socialistische' vrijetijd in het Oosten
Het bijzondere aan het vrijetijdonderzoek in Oost-Europa is dat het voor een
goed gedeelte is verbonden met de experimenten van het 'reeel bestaand
socialisme' (Bahro, 1977) en dat maakt het interessant in een vergelijking met
de ontwikkelingen in het Westen. Aan de ene kant draagt dat onderzoek bij tot
een 'ideologische' vergelijking omdat vrijetijdonderzoek en -politiek op een
andere en veel meer rechtlijnige wijze ingepast zijn in het moderniseringstraject dan in het Westen (Hahn, 1989). Anderzijds levert het onderzoek veel
empirische gegevens, die zouden toelaten vergelijkend onderzoek te doen
naar de ontwikkelingen in West en Oost, vooral na de Tweede Wereldoorlog.
Geen van beide vergelijkingen behoort hier tot de bedoelingen. Ik beperk mij
tot een schets van het onderzoek, tegen het licht van mijn stellingen die slaan

op de ontwikkelingen in West-Europa.
Op vele manieren moet er voor Oost-Europa van bij het begin een contextueel onderscheid in het oog worden gehouden. Allereerst is er het temporele
onderscheid tussen de Russische revolutie (1917) en de invoering van een
planeconomie in de andere landen van het voormalige 'Oostblok' na Jalta
(1944). Vervolgens bestaat in die landen een duidelijk onderscheid tussen de
toen al geindustrialiseerde landen, met een eigen arbeidersbeweging en
-geschiedenis (zoals de DDR en Tjechoslovakije) en de nog overwegend agrarische landen (zoals Bulgarije of Roemenie). Ten slotte moet in een historische
analyse rekening worden gehouden met de conflictuele relaties in die landen
met het stalinisme en Moskou, die op velerlei wijze het dagelijks leven en de
organisatievormen van de civiele maatschappij beinvloeden (Joegoslavie,
Roemenie, DDR, Hongarije, CssR, Polen). Het valt buiten het bestek van deze
paragrafen die nuances na te streven. We beperken ons dus tot enkele kracht-

lijnen.
Het Russische omwentelingsjaar 1917 laat een opeenvolging zien van
sociale en politieke machtswissels. E6n van de belangrijke eisen van de arbeidersraden (de sovjets) is de invoering van de achturendag en loonsverhoging. Vier dagen na de Oktoberrevolutie, waarin de sovjets'alle macht' overnemen, decreteert de revolutionaire regering de achturendag en de 48-urige
werkweek, limieten op vrouwen- en jongerenarbeid en het verbod op kinderarbeid onder 14 jaar (Carr, 1966: 109). Het land komt uit een vernietigende oorlog, is onder de tsaren sociaal-economisch achtergebleven en is nauwelijks geindustrialiseerd. De lijfeigendom is slechts 56 jaren voordien
afgeschaft (Riordan, 1993)! E6n van de eerste taken van het nieuwe regime is
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volgens Lenin de arbeidsproductiviteit drastisch op te voeren: "Compart aux
nations avancies, le Russe travaille mal" (Lenin, 1918: 268). De bevolking
leren werken is ook een taak voor de arbeidersraden. Lenin is sterk onder de

indruk van wat hij het'Taylor-systeem' noemde, dat de «gerafjineerde wreedheid van de kapimlistische uitbuiting koppelt aan de meest ontwikkelde resultaten van de wetenschap . De Sovjet-Unie moet zo snel mogelijk ook een weten3,

schappelijke organisatie van de arbeid invoeren. Dat is geen eenvoudige
opdracht.
Een Duitse journalist doet verslag van de vestiging van een uurwerkfabriek

in het jaar 1927: "Er zijn ook uurwerkfabrieken. Maar ook dat hee# hier een
andere betekenis: zoals men mi#oenen mensen eerst het agabet moest aanleren,
moet men ook miljoenen mensen het uur aanleren. Ja, men kan zeggen dat er
meer mensen zijn die konden lezen en schrijven, dan mensen met een tijdsbegrip.
Alles heeft tijd in dit werelddeel, terwijl er geen tijd was. Men wil dus de tijd organiseren en bouwt uurwerkfabrieken" (Egon Kish, geciteerd in Petzoldt, 1987:
1095). Die invoering van uurroosters, een afgelijnde werkdag en het verbod
op de kinderarbeid worden dan wel gedecreteerd, maar de invoering verloopt

niet zonder slag of stoot, vooral niet onder de omstandigheden van een burgeroorlog en voedseltekort. Maar die rationalistische aanpak van sociale hervormingen, stimuleert wel het wetenschappelijk onderzoek. Ene Prokopovicz
zou al in 1908, v66r de oktoberrevolutie dus, een grote studie over arbeid en
vrijetijd in Rusland hebben uitgevoerd (Schmidt-Scherzer, 1974). In december 1922 doet Strumilin onderzoek in Petrograd, Moskou en Ivanovo-Vosnessensk (Gruiin, 1970: 39; Zuzanek, 1980: 10). Maar de meeste auteurs verwijzen naar zijn grote tijdsbudgetenqudte in 1924 (Petzholdt, 1987; Patreshev,
1980). Hij stelt daarin de klassieke vormen van tijdverdrijf vast: gezelschapsspelen, vrienden- en familiebezoek, kroeglopen...
Die aandacht voor een'wetenschappelijk' tijdsbeleid, geeft ook aanleiding
tot een bijzondere vereniging in het kader van de beweging van de Proletkult.
De Tijdliga wil haar leden oefenen in een bewuste omgang met de tijd. Het is
een organisatie tegen de verkwisting van de arbeidstijd. Ze wil de invoering
van het amerikanisme in de beste betekenis van het woord. Ontstaan in juli
1923, via een artikel in de Pravda, komen er onverwacht vierhonderd geinteresseerden op de eerste vergadering. Onder hen vertegenwoordigers van het
leger, bedrijven, wijken en arbeidersbonden. De beweging geeft vanaf oktober
1923 een eigen blad uit, Wremja, met een oplage van vijfduizend exemplaren.
Het blad informeert over tijdsociologie, -psychologie, uurroosters, enz. Weldra ontwikkelen zich twee stromingen in het bestuur. De enen stellen de persoonlijke vervolmaking van de leden als belangrijkste doelstelling, de anderen
willen met de liga de nieuwe arbeidsorganisatie begeleiden. De meerderheid
steunt de invoering van het taylorisme. De bevrijding van de tijd gaat volgens
hen gepaard met een disciplinering van de arbeid. Er worden'chronokaarten'
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ter beschikking gesteld waarop de leden hun tijdsbesteding kunnen noteren
en kritisch analyseren. Een versie van'refiectieve modernisering' avant la lettre. Deze kaarten zijn vergelijkbaar met wat Strumilin in zijn tijdsbudgetonderzoek vraagt (Petzholdt, 1987).
Dit voorbeeld is typerend voor de ontwikkelingen in de jaren twintig. Vlak
na de revolutie zijn op het vlak van het cultuurwerk, de kunsten en de organisatie van het persoonlijke leven zeer veel experimenten mogelijk, die parallel
lopen met de instelling van het zelfbeheer. Men leeft ideologisch in een zekere
euforie en rekent op versterking van de revolutie vanuit economisch meer
ontwikkelde landen. Maar zeer snel - vanaf 1923 met de invoering van de
Nieuwe Economische Politiek en vanaf 1927 met de vestiging van de staliniswordt de niet-arbeidstijd volkomen ondergeschikt
tische bureaucratie
gemaakt aan de economische planning. De werktijd (arbeidstijd + tijd voor
huishoudelijk werk) wordt langer: van 9,5u/dag in 1924 tot 11,3 in 1959 en
daalt dan tot 10,1 uur in 1963 tot 8,8 uur in 1971 (Patreshev, 1980). In die hele
beginfase is de vrijetijd, beter de niet-arbeidstijd, puur een product van de
rationalisering van de arbeidstijd via de invoering van het taylorisme.
Zuzanek (1980: 159) bevestigt dat: "Theories Of the 'scientijic management of
work' mther than Marxian concepts of self-actualisation became the major
inspiration Ofthe Soviet labourpolicies in the 19209, and led to considerable tension with the workers." Het socialistische programma van de afschaffing van de
arbeid wordt niet in de praktijk gebracht.
-

Convergentie met het Westen
opnieuw een zekere interesse ontstaan voor de vrijetijd als
het
einde
van de jaren vijftig en gedurende de jaren zestig is er
'vrije' tijd. Op
een ontwikkeling in fase, of misschien wel in contrapunt, met West-Europa.
In alle landen van Oost-Europa ontstaat een'socialistisch' vrijetijdonderzoek.
Het maakt deel uit van de legitimering van de planeconomie (Hereth, 1978).
Voor een aantal landen is het een nieuw studiegebied: "Im kapitalistischen
Bulgarien wurde dieses Problem kaum berithrt. Vor 1944 wurden im Landefak_
tisch keinerlei Untersuchungen uber die Freizeit angestellt, und ebenso gab es
nichteine einzige Vero#entlichungzu dieser Frage" (Stajkov, 1970: 81). Alleen in
de v66r de oorlog gemdustrialiseerde landen kan dat onderzoek bogen op
enige lokale traditie. Zo verwijst Horna (1988) naar een vooroorlogse Tjechische vrijetijdsociologie die, zoals het onderzoek in het Westen tijdens het
interbellum, sterk ideologisch geinspireerd en geinteresserd is in de gevolgen
van de invoering van de achturendag (in 1918) en de levensstijl van'de massa's'. In het overzicht van Filiptova, Linhart en Viteckova (1983) wordt dat de
eerste periode van de 'burgerlijke sociologie' in het vrijetijdsonderzoek
Pas na Stalin zal er
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genoemd. Die traditie loopt nog door in de eerste naoorlogse jaren tot ongeveer 1950.

In West-Europa ontwikkelt het wetenschappelijke vrijetijdsonderzoek zich

eind jaren vijftig - begin jaren zestig rond de vraag van de tegengestelde verhouding tussen een arbeidstijd, onderworpen aan de regels van het machinisme, en de vrijetijd, waarin een zelfstandige ontwikkeling van de persoonlijkheid mogelijk is. In Oost-Europa zoekt men eerder naar de complementaire
wisselwerking, waarin de vrijetijdsbesteding moet passen in de weg naar het
"
socialisme: Oeuvrer b la construction du modtle de type socialiste, c'est aussi
oeuvrer a la construction d'un modtle de loisir correspondant" (01szewska,
1980: 359). De levenswijze is die vorm van behoeftenbevrediging die aansluit
bij een bepaalde staat van ontwikkeling van de economie. Vandaar een socialistisch systeem van behoeften en waarden (Kopeczi, 1978). Filiptova et al.
(1983) zien daarin de tweede fase van het onderzoek in de tsSR (1948-1960).
Dat beide levenssferen - arbeid en vrijetijd - niet altijd naadloos op
elkaar aansluiten, en vooral niet probleemloos het'plan' volgen wordt ook in
het onderzoek voelbaar op het eind van de jaren zestig. Bepaald vrijetijdonderzoek maakt deel uit van kritische stromen in de wetenschap. E6n van de
keerpunten is de publicatie van De beschaving op een kruispunt van Radovan
Richta. In 1965 geeft de Thechoslovaakse academie voor wetenschappen aan
een groep wetenschappers (44 in het totaal) onder leiding van Richta de
opdracht de maatschappelijke invloed van wetenschap en techniek na te gaan.
Wat oorspronkelijk een routineopdracht is, wordt 66n van de eerste omvattende analyses van de 'kennisrevolutie' en een kritiek op de bureaucratische
planning. Het rapport inspireert de Praagse lente. In het boek (in 1969 verscheen de Franse vertaling) wordt gepleit voor de bevrijding van de vrije tijd,
voor meer vrije keuze en meer individuele ontwikkelingsmogelijkheden
(Richta, 1969: 202 e.v.).
E6n van de onderzoekers voor dat deel over de vrijetijd is Blanka Filiptova.
Ze maakt deel uit van de internationale vrijetijdsociologische onderzoeksgemeenschap. Ze ziet het ontstaan van een specifieke vrijetijdsociologie als de
derde fase in het Tjechische onderzoek (1960-1970). Nadien zal die opnieuw
opgaan in een meer holistische sociale wetenschap (Filiptova et al., 1983). Zij
komt later nog terug op die problematiek. Bestaat er naast de kapitalistische
variant van vermindering van de arbeidstijd en een vermeerdering van de
vrijetijd geen alternatieff "N'existe-t-il pas une autre variante, l'abolition
progressive du travail sous sa forme historique concrtte, lite a la vente de la force
de travail et a laproduction de biens mattrielsf" en: "Dne situation dans laqueUe

une sph&re de la vie (le loisir) se dtvelopperait, tandis que l'autre (le travail)
serait livrd b l'alitnation tomle, est-ellepossiblef Quelles constquences, ces intgalitas durables entrainemient-ellespour le diveloppementdu tout, c'esta dire de la
personnaliti de l'hommef"(Filiptova, 1978: 253). Deze problematiek sluit aan
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bij de vraagstelling van onder andere Friedman en Nahrstedt (zie volgend
hoofdstuk). Volgens Filiptova zijn de theoretische ontwikkelingen in de
wetenschap beperkt, omdat ze zich onderwerpen aan de objectieve mogelijkheden van de samenleving en zo de limieten van een specifiek sociaal systeem
voorstellen als universele limieten voor de menselijke ontwikkeling24. In de
mate dat elk Oost-Europees vrijetijdonderzoek (voor 1989) kadert in de officiele ideologie van een arbeid die bevrijd is van kapitalisten, en een vrijetijd
die beantwoordt aan de menselijke behoeften, kan men er veel - en interessante - theoretische ontwikkelingen vinden op het vlak van de maatschappelijke dynamiek, de relatie productiviteit-vrijheid, instrumentele en niet-instrumentele functies van cultuur, individuele versus collectieve consumptie,

enzovoort (Grugin, 1970; Kopeczi, 1978; Olsewska, 1980; Patreshev, 1980;
Dingsdale, 1986; Hanke, 1987; Muhlberg, 1988; Hahn, 1989; enzovoort).
Ondanks de retoriek over de gebruikte dialectische methode is het OostEuropese onderzoek in de meeste gevallen sterk neopositivistisch. De empirische orientatie levert een veelheid van kwantitatieve gegevens op. Wat daarbij
steeds opvalt zijn de zeer hoge percentages van participatie en de uitzonderlijke voorzieningen in de culturele sfeer. In de Sovjet-Unie van 1960 worden per
jaar 1,25 miljard boeken gepubliceerd, bestaan er 500 professionele theaters
voor 91 miljoen bezoekers, ruim 1000 musea voor 50 miljoen mensen en
meer dan 100.000 filmvertoningen met 3,6 miljard toeschouwers. Miljoenen
mensen zijn amateurkunstenaars of sportbeoefenaars (GruAin, 1970). Opvallend is ook het vrijetijdsaanbod op of rond de werkplaats zelf, waar bibliotheken, leeszalen, en lezingen bijdragen tot de permanente vorming (Bonninger
et al., 1984). Maar het onderzoek wijst toch op een sociale ongelijkheid, die
eerder aan gemis aan cultureel kapitaal dan aan financiele middelen wordt
toegeschreven.

Reeds voor de herinvoering van het kapitalisme komen de collectieve
voorzieningen onder druk van een toenemend individueel consumptiegedrag
(Koch, 1988; Jung, 1996). Dat geeft in de eerste plaats aanleiding tot een toename van het oven*erk. Zuzanek (1980) vermeldt dat de sociaal-politieke
participatie in 1965 tot een derde wordt herleid van het niveau van de jaren
1923-1924. Het gaat in feite om een fundamentele socio-culturele verschuiving naar een meer gefragmenteerde urbane cultuur, waarin de voordelen van
de collectieve voorzieningen het afleggen tegen de achterstand ten opzichte
van de stijgende consumptieverzuchtingen van de gemiddelde koopkracht
(Patrushev, 1990). Die sociologische verschuivingen liggen mede aan de basis
van de omwentelingen op het eind van de jaren tachtig en het begin van de
jaren negentig.
u In het licht van de huidige discussies over duurzaamheid en de zoektocht naar een nieuw
paradigma voor de studie van de vrijetijd blijken deze stellingen van grote actualiteit.
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De wederinvoering van een kapitalistische markteconomie betekent ook het
einde van het wetenschappelijk onderzoek naar de vrijetijd. " From the perspective of 1995, it looks as if the best days of Polish leisure research are over."
(Jung, 1996: 53). Voor Polen geeft hij volgende indicaties: het verlies van academische erkenning, het lager aantal publicaties, de afwezigheid van een
forum voor vrijetijdsonderzoekers, de verlaging van geldmiddelen, het verminderd belang van cultuur ten voordele van marktonderzoek... Het lijken
criteria die veralgemeend kunnen worden om het belang van de vrijetijd als
studiegebied te evalueren.

De mediterrane levenswijze
Tegenover dat beeld in Oost- en West-Europa staat het Zuiden. Het is opvallend hoe weinig zelfstandig vrijetijdonderzoek (onder dat label) in ZuidEuropa tot ontwikkeling is gekomen. De historische gegevens zijn schaars.
Enkele buitenlandse onderzoekers hebben zich op Zuid-Europa gericht.
Expliciet over vrijetijd gaat het schitterende werk van de Amerikaanse Victoria de Grazia (1981) over de fascistische massaorganisatie van de vrijetijdsbe-

steding in Italie.
Over de ontwikkeling van de vrijetijdstudies in Zuid-Europa is omzeggens
geen onderzoek gebeurd. Benevens San Salvador del Valle (1996) over de
Spaanse geschiedenis zijn mij geen overzichtsartikels bekend25. Een uitspraak
over de geschiedenis van het vrijetijdonderzoek in die streken kan dan ook
niet meer dan impressionistisch zijn. Er bestaat niet alleen weinig vrijetijdonderzoek, weinig onderzoeksgeschiedenis, ook onderzoekscentra, opleidingen
of verenigingen die specifiek gericht zijn op de studie van de vrijetijd zijn
omzeggens onbestaand. De mediterrane landen hebben beroepsopleidingen
voor toerisme, sport, recreatie of cultuurbeleid. Vrijetijdstudies als zodanig
25

Het genoemde overzichtsartikel blijft sterk onvolledig. Zo ontbreekt bijvoorbeeld de verwijzing naar Luis Gonzilez Seara die in de 'bloeitijd van de vrijetijdsstudies' publiceert over:
vrijetijd en ocio in de stad (1953), vrijetijd in de massamaatschappij (1963), vrijetijd en het
gezin (1966a), hetgebruik van de televisie (1966b), de val(antie van de Spanjaard en het problem van de vrijetijd (1968a) en de toekomst van de vrijetijd (1971 a en 197lb). Munnt,
(1971; 1974a; 1974b; 1975; 1980; 1982) behandelt het probleem vanuit het paradigma van
de Kritische Theorie. Na de dood van Franco in 1975 krijgen de vrijetijdstudies
opnieuw
sterk beinvloed door het buitenland - een nieuwe impuls. Een belangrijke stroom daarin is
gericht op vrijetijdsopvoeding en sociaal-cultureel werk (Trilla, Rovira, Cuenca, Lopez Andrada, enz). Dat is immers een centraal aspect van de democratische mobilisering van de
samenleving. Overigens zijn er vandaag ook een aantal sociologen die de 'postmoderne'
aspecten van het dagelijks leven bestuderen. In dat raam behandelen een aantal publicaties
dezelfde discussies als in de Europese kern ( Ruiz Olabuenaga, Racionero, Acha, e.d., zie ook
het thematisch overzicht van San Salvador, 1996: 128 e.v.)
-
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komen alleen voor in de Universidad de Deusto in Bilbao. Die vormgeving
aan onderwijs en onderzoek is dan nog rechtstreeks beinvloed door de interventies en bijdragen vanuit Noordwest-Europa. Intensief overleg en inschakeling in het Consortium gingen vooraf aan de start van de Estudios de Ocio in
Deusto in 1989. Mij is verder geen enkel vrijetijddepartement bekend in Italie,
Portugal of Griekenland.
Een geschiedenis van de ontwikkeling van het vrijetijdonderzoek in ZuidEuropa moet dus nog worden geschreven. Drie gegevens zijn verklarend voor
deze laattijdige en summiere ontwikkeling: (1) een laattijdige industrialisering en modernisering, (2) in een aantal gevallen onder dictatoriale en conservatieve omstandigheden (3) behoudt de 'mediterrane levenswijze'. In de
totalitaire fase van de geschiedenis van Italie, Griekenland, Spanje of Portugal,
bestaat wel een grote belangstelling voor de vrijetijdsactiviteiten omdat ze de
basis vormen voor de sociale reproductie en voor de hegemonie van de heersende partij. Centraal staan disciplinerende of rolbevestigende activiteiten. In
die historische periodes is de vrije tijd een belangrijk politiek interventieterrein. Die interesse verwekt echter geen uitbouw van wetenschappelijk onderzoek, aangezien het hier niet gaat om inzicht in de keuzevrijheid van de bevolking, maar om het uitvoeren van een maatschappelijk disciplineringsproject.
Vrijetijd behoort tot een 'cultuur van onderwerping' (San Salvador,1996) of
een'cultuur van de instemming' (De Grazia,1981).
De ontwikkeling van de'vrijetijd', waarbij een notie en een tijdsorde plaats
krijgen in het dagelijks leven, is in feite een grotendeels van buiten ingevoerde
dynamiek. In de algemene tijdsorde heeft de lineair abstracte tijd nooit volledig de cydische concrete tijdsbeleving verdrongen. De organisatie van de
loonarbeid heeft er zich moeten aanpassen aan het leven met het licht, de
warmte, de eetgewoonten, de rusttijden, de familiebanden. De culturele
modernisering gebeurt in een stedelijke context die sterk is ingebed in het traditionele hinterland. Die modernisering wordt versneld door de ontsluiting
van het Zuiden voor het buitenlandse massatoerisme. Beide fenomenen dragen bij tot het ontstaan
sociale dynamisering en buitenlands toerisme
voor
zeker onderzoek.
van de notie'vrije tijd'26 en een belangstelling
Toch blijft de realiteit ( het object'vrijetijd') minder ontwikkeld en duidelijk afgelijnd dan in Noordwest-Europa. Scardigli (1989) actualiseert op basis
-

26

Het begrip'vrijetijd'

is daarom nog niet

taakultureel ingeburgerd. Zo onderstrepen zowel

Garcia Ferrando (1990) als San Salvador (1996) de pejoratieve bijklank van het begrip Ocio,
dat verbonden wordt met de ondeugd van het nietsdoen, met het rondhangen en het tijdverlies. Het is in feite een begrip dat samenhangt met de premoderne cultuur van taakgerichte concrete activiteit en tijdsbeleving. In zijn artikels zal Gonzdles Seara telkens 'ocio'
naast 'tiempo

libre'

gebruiken. In de hedendaagse literatuur en titulatuur wordt

'Ocio'

gebruikt als'vrijetijd' of 'leisure': zoals bijvoorbeeld in het departement'de Estudios de Ocio'
in Deusto.
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van consumptiepatronen zijn'Europa van de leefstijlen'. Hij blijft een onderscheid zien tussen de noordelijke en de Latijnse landen, onafgezien of ze nu
rijk of arm zijn: de ene spenderen zo'n acht tot tien procent van het inkomen

aan vrijetijd, de anderen slechts vier tot maximum zeven procent."This observation concurs with numerous other di rences in associative life, social life I. . .1
as weU as the more traditional spheres of day to day life."( Scardigli,1989: 310).
Hoewel vrijetijd in alle landen een relatief snelle groeier is, tonen ook de
groeicij fers een verschil tussen Noord en Zuid. Op vele vlakken blijft het dagelijks leven in Zuid-Europa sterk verschillend van de in de rijke kern tot ont-

wikkeling gekomen'norm'.

Conclusies?
Kunnen uit de geschiedenis in de noordwestelijke kern van Europa en de
enkele contrastpunten op basis van gegevens uit het Oosten en het Zuiden
enkele vaststellingen worden afgezonderd? Het is opvallend dat de wetenschappelijke studie van de vrijetijd zich ontwikkelt binnen vrij precieze contouren. In enge zin kan men zeggen dat het fenomeen verbonden is met een
veralgemening van de tayloristische organisatie van de arbeid. Die veronderstelt natuurlijk (1) industrialisatie en de daarmee verbonden veralgemening
van een lineaire tijdsorde en het ontstaan van het moderne proletariaat, (2)
ondemocratische zeggenschap over de productie (het zij in het kapitalisme of
in het'reeel bestaande socialisme') en (3) moderniteit en de daarmee verbonden opvattingen over rationaliteit, democratie en toekomst. Maar het taylorisme betekent tevens een intensieve meerwaardeproductie gebaseerd op productiviteitsstijging. De beperking van de arbeidsduur wordt erkend om de
intensiteit van de arbeid te kunnen opdrijven. De kwaliteit van de arbeidskracht is daarenboven van groot belang: scholing en vorming enerzijds en
motivatie en organisatie anderzijds. Aan de niet-arbeidstijd worden kwalitatieve eisen gesteld. En tenslotte betekent het taylorisme dat de creativiteit op
de werkvloer wordt ingeperkt door de scheiding tussen het ontwerpen en het
uitvoeren van de arbeid. Het is precies die problematiek die aan de basis ligt
van de ontwikkeling van een wetenschappelijke en georganiseerde studie van
de vrijetijd. Ze valt dus samen met vormen van fordistische regulatie, zowel in
West- als in Oost-Europa.
Twee andere'voorwaarden' zijn aan te geven. In de eerste plaats moet er een
erkenning zijn van een verschil in zeggenschap over de arbeidstijd en de nietarbeidstijd. Dat verschil wordt pas belangrijk wanneer er (belangen)tegenstellingen, die om bemiddeling vragen, aan bod kunnen komen. We hebben
gezien dat het vrijetijdonderzoek bij uitstek verbonden is met een politieke
problematiek, met een opvatting over burgerschap, waarin individuele vrij-
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heid en sociaal-economische systeemconformiteit samengaan. Die spanning
komt niet of minder voor in samenlevingen waarin arbeid en de andere
levensferen traditioneel geregeld worden of in samenlevingen waarin de nietarbeidstijd bijna volkomen als consumptietijd via de markt op de productie
wordt afgestemd. Het is in dat verschil, die spanning dat het 'vrije' van de
vrijetijd moet worden gesitueerd.
Ten tweede heeft het vrijetijdonderzoek een dynamische component. Het
is ingebed in een ontwikkelingsperspectief. Dat maakt het specifiek ten overstaan van elementair marktonderzoek of thematisch onderzoek. Vandaar het
belang van de notie'vrijetijdsmaatschappij' in de ontwikkeling in West-Europa of van de'verschillende stadia naar het socialisme' in Oost-Europa. Vrijetijdonderzoek is bij uitstek 'modern'. Zoals Therborn (1995) onderstreept,
valt de start van de moderne tijd samen met de intrede van de'toekomst' in de
kennis, de politiek, de kunst, de sociale zaken. Het einde van de moderniteit
wordt in navolging van Touraine verbonden met het stopzetten van het
beoordelen van een sociaal gebeuren in termen van traditie-moderniteit of

onderontwikkeling-ontwikkeling. "Pre-modernityislookingback[...]Modernity looks at the future [...] Post-modernity has lost or trown away any sense of

time direction." (Therborn,1995: 4-5).
De vermelde contextuele voorwaarden voor het vrijetijdonderzoek zijn
slechts een beperkt aantal jaren in deze eeuw aanwezig geweest. Ze zijn vandaag onduidelijk of afwezig en dat is 66n van de elementen van de'crisis' waarin het onderzoeksveld zich bevindt. De crisis van het fordisme noopt tot een
herdenken van het begrip vrijetijd. Hoe reageert de onderzoeksgemeenschap
op zo'n uitdaging? Dat hangt samen met de institutionele sterkte die ze heeft
opgebouwd tijdens de hoogdagen van de welvaartsstaat. In sommige gevallen
hebben onderzoeksgroepen de contextuele veranderingen van de jaren tachtig niet eens overleefd. (Ze hebben vooral in Oost-Europa tot een ineenstorting van de studie geleid). Dat hangt ook samen met de manier waarop de
onderzoekers zich hebben gepositioneerd in die nieuwe omgeving: hebben ze
zich aangepast aan de nieuwe tijden of bleven ze kritisch vanuit een geaccumuleerde kennis?
De studie van de vrijetijd is nooit, ook niet tijdens de bloeiperiode, tot

'normale wetenschap' uitgegroeid. Er zijn geen institutioneel gereproduceerde onderzoekstradities ontstaan die in brede kring en aan nieuwe generaties
werden doorgegeven. Dat maakt de rol van personen in bepaalde ontwikkelingen zeer belangrijk. Die zijn verbonden in netwerken, in samenwerkingsverbanden, soms wel in clans en families. Ze bepalen onderzoeksstijlen, die al
dan niet stand houden in de wetenschapsmarkt, waarin opdrachten en middelen worden verdeeld. Zo'n overmatig belang van personen maakt het vakgebied ook zeer kwetsbaar.
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In het volgende hoofdstuk pogen we via een bespreking van enkele vooraanstaande vrijetijdwetenschappers en hun controverses zicht te krijgen op de
afbakening van het studiegebied. Het zal de inhoudelijke ontwikkelingen in
de recente geschiedenis illustreren. Ze zijn een voorbeeld van hoe de maatschappelijke context via intern wetenschappelijke discussies het wetenschapsbedrij f beinvloedt.
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„

To study leisure on its own is dangerous.

„

Gareth Stedman Jones (1977: 169)
" . . I.

I

L obler Jondamental des sciences du loisir est non pas le
loisir lui-mtme, mais son objectivitt radicale."
Gilles Pronovost (1979: 362)

"Though I mustsay I would reject"leisure.
Richard Johnson ( 1980: 65-66)
"',

Deelnemen aan een onderzoekspraktijk is in de eerste plaats opgenomen wor-

den in een vertooggemeenschap. De academische opleiding, via een studie,
een dienstverband of de literatuurstudie bij het eerste onderzoek, is een toegangspoort, een eerste 'disciplinering', het aanleren van een taal of van een
'dialect'. Bij gevestigde, zogenaamde'basis'-disciplines, zijn die gemeenschappelijke referenties ruim aanvaard, veelal vastgelegd in handboeken en in ster-

ke instituties. De periode van de normal science kent een grote stabiliteit en
overeenstemming, zegt Kuhn (1970; 1979). Bij disciplines in opbouw 6f in
ombouw gebeurt de initiatie op een meer associatieve manier. De invoeging
gebeurt via een intellectuele praktijk, maakt deel uit van een nogal onduidelijke paradigmastrijd. In een preparadigmatische periode ontmoet men wetenschappers zonder wetenschap. Vanuit die onmiddellijke intellectuele en institutionele context wordt - te veel op impliciete wijze - de geschiedenis van
het veld gereconstrueerd. Ook dat gebeurt nogal pragmatisch, via lectuur, via
contacten, via onderzoekssamenwerking. Zo komt men tot een'geschiedenis'
waarvan de eigen, individuele- of groepspositie het eindpunt vormt, die zoals
alle geschiedenissen achterste voren is geconstrueerd. Wat hierna volgt is een
poging zo'n geobjectiveerd subjectief traject weer te geven. Dat gebeurt niet
chronologisch, zoals het in de socialisatie is gebeurd, maar 'coherent', zodat
het een geschiedenis wordt, dienstig voor intersubjectief gebruik. Het blijft
wel een eigen lezing van de'geschiedenis'.
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Het verschijnen van een afzonderlijke (wetenschappelijke) aandacht voor de
'vrije tijd' van de mensen gebeurt op een (intellectueel) vrijwel onproblematische manier. Samen met de interesse voor het'dagelijks leven' van de'gewone
man' verschijnt ook de 'vrijetijd' in het vizier. Op een beschrijvende wijze
wordt gekeken naar de bezigheden van mensen in hun leisure time, in die
tijdspanne waarin ongeplande, onvoorziene activiteiten kunnen plaatsvinden.'Vrije tijd' wordt onmiddellijk een containerbegrip, waarin allerlei kenmerken worden verzameld. De studie ervan wordt sterk beinvloed door de
persoonlijke ambities en achtergrond van de onderzoeker. Sommigen richten
zich op het zoeken naar'essentiele kenmerkent die het studieobject kunnen
definieren. Anderen benaderen het fenomeen vanuit de tijdsdimensie. Nog
anderen bekijken vrijetijdsactiviteiten en verzamelen kenmerken van deze
activiteiten, al dan niet in verband met sociale structuren. Verder is er nog
interesse voor de vormgeving van een maatschappelijk vrijetijdsveld, voor
beleid, marketing of management. Mijn aandacht gaat hierna vooral uit naar
de zoektocht naar de eigenheid van vrijetijd.
Zoals we in beide vorige hoofdstukken hebben gezien zijn die ontwikkelingen sterk omgevingsgebonden. Ze zijn ingebed in maatschappelijke ontwikkelingen 6n in een intellectuele context. We hebben twee maatschappelijke
voorwaarden kunnen aangeven. Voor er op systematische wijze wetenschappelijk onderzoek wordt opgezet moet vrijetijd een maatschappelijk fenomeen
zijn geworden tn een moreel aanvaard maatschappelijk fenomeen. Er moet
op structurele wijze'vrije' niet-arbeidstijd zijn 6n die tijd moet een positieve
waardering meekrijgen (zij het soms mits enig ingrijpen). Beide elementen
bevoordeligen intellectuele posities die dergelijke relatief zelfstandige vrijetijd
in harmonie kunnen denken met de aan externe doelstellingen onderworpen
arbeidstijd of zorgtijd. Dat leidt Lanfant (1974: 60) uit haar onderzoek af: "De
sociologie van de vr#e tijd hee# zich oorspronkelijk ontwikkeW als reactie op de
marxistische kritiek die voorspelt dat de tegenstrijdigheden binnen het kapitalistische stelsel in de loop van zijn ontwikkeling nog zullen toenemen." De wetenschappelijke studie van de vrijetijd wortelt in een sterk ideologisch geladen
proto-wetenschappelijk onderzoek. Ze maakt in feite deel uit van de uitbouw
van het sociaal-wetenschappelijk arsenaal basis voor een sociale technologie - van de sociaal-democratie. Ze veronderstelt de maatschappelijke moge-

lijkheid van een autonoom vrijheidsgebied, losgekoppeld van de onvrije
sociale verbanden. Die mogelijkheid steunt hetzij op argumenten van autonomie van de vrije tijd, hetzij op argumenten van algehele persoonlijke vrijheid. Zowel de constitutie van een onderzoeksveld in de vrijetijd, als de
inschakeling van de arbeidersbeweging in de burgerlijke democratie, putten
intellectueel uit eenzelfde liberale sociale filosofie. Die epistemologische
mogelijkheidsvoorwaarden worden in elke ontwikkelingsfase van het onderzoeksgebied telkens weer aangeduid. De spanning'persoonlijke vrijheid-sys-
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teemdwang' is een leidmotief. Hoe die thematiek terugkomt willen we in dit
hoofdstuk laten zien.

De inspiratie uit de Nieuwe Wereld
De doorbraak van een studie over de vrije tijd hangt samen met het toegenomen aandeel van de consumptie in het dagelijks leven van de werkende mensen. In de Europese context is dat een ontwikkeling van na de Tweede Wereldoorlog, waarin de nieuwe Amerikaanse hegemonie ook in de maatschappelijke
visie en wetenschappelijke aanpak geillustreerd wordt. Toen de Lynds hun
etnografische studie uit 1924-1925 in het middelgrote stadje Murcie in 1929
publiceerden onder de titel Middletown, schreven ze ook een uitgebreid deel
over'Using Leisure': «(...) in contmst to more marshaledpersuits, such hoursare
called "leisure time'; and thisprecious time, quite characteristically in apecuniary
society, is «spent"..." (Lynd & Lynd, 1929: 225). De nadruk wordt gelegd op de
'uitvindingen' die de vrijetijd een nieuwe vorm geven: de auto, de vakantie, de
film, de radio. Enigzins verwonderd wordt er vastgesteld dat de vrijetijd eerder
in groep dan alleen wordt besteed. Vrienden, verenigingen en in het bijzonder
sport zetten aan tot meer organisatie. Het boek introduceert de notie'American way of hfel een levenstijl waarin de consumptie een belangrijke plaats
inneemt in de vormgeving van het dagelijks leven. Zoals Elton Mayo al in 1927
bij zijn studie van de Western Electric Company in Chicago vaststelt: die vorm
van vrijetijd, die gepaard gaat met geldbesteding, is belangrijk voor de rentabiliteit van de arbeid in de nieuwe omstandigheden (Mayo, 1945; 1946).
Tien jaar later is het beeld al anders (Lynd & Lynd, 1937). Middletown is
gegroeid van 36.500 tot 50.000 inwoners. Het hoofdstuk VII heet nu'Spending Leisure'. De nadruk wordt nog meer gelegd op de economische aspecten van de vrijetijd en op de "functional signijicance Of leisure to the business
class and to the working class" (Lynd & I.ynd, 1937: 243). De vrijetijdsbesteding wordt verdedigd als vooral belangrijk voor de werkethiek na de economische depressie. Werk is geld en geld koopt 'vrijetijd'. Geen 'tijd', wel een
'product', dust. Werkloosheid is "loss Ofopportunity to make money and therefore loss of opportunity to buy leisure" (Lynd & Lynd, 1937: 294). Voor de
'

In zijn historische studie laat Cross ( 1993) zien hoe de toegenomen productiviteit slechts
zeer gedeeltelijk wordt omgezet in een verkorte arbeidstijd en vooral wordt vergoed met
loonsverhoging. Op het niveau van de bedrijfsvoering ontstaat het fordistisch compromis,
waarin de arbeidstijd vastgelegd blijft door de organisatie en het overleg zich vooral richtte
op verhoging van de levensstandaard. Het gaat om de koppeling tussen verhoogde productie en verhoogde consumptie, en desgevallend om de verhoging van de consumptietijd eerder dan van de'vrije' tijd. Die ideologie kan al worden'gelezen' in de geschriften van Lynd &
Lynd.

145

Hoofdstuk 5

'upper class' is vrijetijd een "symbol of status" (Lynd & Lynd, 1937: 247) en
dat wordt gezien in nieuwe activiteiten als paardrijden, vliegen of golf. Voor
de werkende klasse betekent de depressie een zware terugval van de mogelijke besteding. Daardoor komt de vrijetijdsbesteding dichter bij huis te liggen

en wordt ook meer in openbare voorzieningen (zwembad, park, speeltuin)
doorgebracht.

Op basis van een grote enqutte in 1948-1949 schrijft David Riesman The
Lonely Crowd. A study Ofthe changing American chamcter. Op dat ogenblik is
de Amerikaanse hegemonie na de Tweede Wereldoorlog ingesteld en is de
Koude Oorlog met zijn conservatieve reflex nog niet echt gestart. Riesman
stelt drie vormen van 'sociaal karakter' vast: de tradition-directed, de innerdirected en de other-directed. Hij ziet de opgang van een open, van buitenuit
bepaalde, Amerikaanse middle class. De Ander is het richtpunt, zijn verlangen
en voorkeur zijn richtingevend voor de sociale aan- en inpassing (Riesman,
1964: 42-48). De drie vormen stemmen in zekere zin ook overeen met de
dominantie van de primaire, secundaire en tertiaire sector in de economie. De
moderne tijden kennen dus volgens Riesman twee omwentelingen: de eerste
hangt samen met de Verlichting en de Reformatie, die de inner-directed
samenleving invoeren, de tweede in het midden van de twintigste eeuw hangt
samen met de ontwikkeling van het tijdperk dat de massaconsumptie. De
vrijetijd wordt in dat verband een vergelijkingsveld bij uitstek. De sfeer van
het plezier wordt een sfeer vol zorgen, omdat de symbolische betekenis van de

vrijetijdsbesteding zeer groot wordt en maatschappelijke positionering daarvan afhangt (Riesman, 1964: 199-224).
In 1958 verschijnt een reader onder de redactie van E. Larrabee en R. Meyersohn onder de titel Mass Leisure. Daarin schrijft Margaret Mead een hoofdstuk over "The Pattern of Leisure in Contemporary American Culture" en
ontwikkelt Martha Wolfenstein de notie fun morality. Vrijetijd wordt in de
eerste plaats in verband gebracht met plezier en niet met vrijheid. Integendeel, dat plezier wordt sterk maatschappelijk bepaald en is dus als verplichting
niet in tegenstrijd met de puriteinse moraal. De naoorlogse American way of
life krijgt

stilaan

een (stereo)typering.

Dumazedier, grondlegger in Europa
Het zijn die ontwikkelingen in de Amerikaanse sociale wetenschappen die
Joffre Dumazedier doen besluiten dat de studie van de vrijetijd een afzonderlijk onderzoeksveld moet worden (Dumazedier & Guinchat, 1969). Dat is in
de Franse naoorlogse intellectuele context niet evident. Het is eerder een tijd
van grote syntheses, van dialectische totaliteiten die de maatschappelijke
praxis kunnen orienteren.
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Dumazedier wijkt daarvan af. Hij neemt de Amerikaanse sociologie als referentie. "Dans certains moments di) iciles, a contre-courant, une oeuvre m'a
beaucoup aiddic'est celle de David Riesman [...]:Thelonely crowd. Celivre estle

premier (1948), a ma connaissance, a avoir compris que le loisir allait deplus en
plus s'autonomiser par rapport aux determinismes incontesmbles que le travail
»

fait peser sur lui (Dumazedier, 1988: 288). Hij zorgt er uiteindelijk ook voor
dat het boek in het Frans wordt gepubliceerd: " Les tditeurs franfis, a commencer par le mien, ont longtemps refust de traduire The lonely crowd. Citait
pour eux «un probltme spicijiquementamdricain" et non un probltme nouveau
de toutes les socittds avanctes... Il a fallu qu'un jeune animateur d'un service

nouveau de sciences sociales, crte par une maison d'tdition surtout spdcialiste
les livres sur la montagne, arrive dans mon bureau du
CNRS ne sachant pas quoi publier - en un temps oil la mode inclinait vers la
sociologie - pour que son livre soit enjin traduit... quatorze ans aprts son tdition a New York. On connait son succas." (Dumazedier, 1988: 289).
Wanneer Dumazedier in 1956-1957 zijn studie van de Oost-Franse stad
Annecy, aan het gelijknamig meer in de Savoy, aanvangt is hij geinspireerd
door het werk van de Lynds. Hij is slechts op latere leeftijd - hij studeerde
eerst taalkunde -onderzoekssocioloog geworden. Hij noemt zichzelf een
socioloog van de historisch-empirische school (Dumazedier, 1988: 272) en is
een sterk verdediger van de empirisch-positieve wetenschap2. Die evolutie van
de letterenstudent naar de veldonderzoeker loopt over een lectuur van Marx,
aangevuld met de invloed van Gurvitch en vooral Fourasti6, die als econoom
een becijferde werkelijkheid toonde en als belangrijk lid van het Franse planbureau een wetenschappelijke toekomstvisie had. Uit het Volksfront en het
verzet had Dumazedier het idee van (en de inzet voor) de volksopvoeding
meegebracht. Lanfant (1974: 108) noemt Dumazedier een liberaal denker die
opkomt voor het pluralistisch democratisch model, en zowel het kapitalisme
van de vrije concurrentie als de communistische dictatuur verwerpen,
«
ondanks zijn conmcten met het marxistische denken en ziin sympathie voor de
Communistische partij, waarvan hij na de bevrijding een tijdje lid is geweest.
Hij neemt een typisch sociaal-democratische positie in.
De beroemde definitie van de vrijetijd, waarop Dumazedier wordt vastgepind in de handboeken en die het doelwit vormt van de anti-functionalistische kritiek, is als het ware slechts een eerste formulering, inductief afgeleid
uit de empirie. Zij steunt op een enqutte uit 1953 bij arbeiders en bedienden
(819 individuen uit verschillende steden uit geheel Frankrijk). De meerderheid van de ondervraagden bepaalt de vrijetijd als een'tijd', een ruim kwart als

jusqult ce jour dans...

',

Hij heeft zich later dan ook actief afgezet tegen het filosofisch postmodernisme van Lyotard
en de postmoderne sociologie van Maffesoli, die hij «la dtrive litttraire ou philosophique de la
'science' sociologique noemt. (Dumazedier, 1988: 273).

2
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een'activiteit' en niemand als een 'toestand: Dumazedier vindt het opmerkelijk dat ze de vrijetijd definieren in oppositie met een aantal andere activiteiten
ook buiten het werk, le travail ordinaire genoemd. Vrijetijd lijkt een ander
register te beroeren. Zo worden zes soorten activiteit uit de vrijetijd uitgesloten: 1. de beroepsactiveiten; 2. bijkomend werk; 3. huishoudelijk werk; 4. zorg;
5. de rituele verplichte activiteiten en 6. doelgericht studiewerk. Het zijn dus
de respondenten die een restdefinitie induceren. Vrijetijd mag dus, volgens
Dumazedier, niet alleen tegenover de arbeid worden gesteld: " Bref, test surtoutpar opposition a l'ensemble des ntcessitts et obligations de la vie quotidienne
que se d jinit aujourd'hui le loisir." (Dumazedier, 1962: 27).
Een afgezonderd gebied, dat echter geen enkele betekenis op zich heeft, en
alleen kan worden begrepen in de wisselwerking met de andere aspecten van
het dagelijks leven. Uit de empirie wordt verder afgeleid dat de vrijetijd in de
eerste plaats libtration etplaisir is en daarbinnen in drie'functies' kan worden
opgedeeld: "fbnctions de ddlassement, de divertissement, de dtveloppement"
(Dumazedier, 1962: 27-29). De beroemde drie D's zijn geboren. De ontspanning-rust staat tegenover de vermoeidheid, ontspanning-vermaak tegenover
de verveling (en komt uit de enqutte als de belangrijkste functie naar voren)
en de ontwikkeling van de persoonlijkheid staat tegenover de routine. Nu
worden precies die vermoeidheid, verveling en routine als effecten van de
nieuwe socio-economische omstandigheden van de naoorlogse periode
geduid.

Drie leermeesters
Drie Franse onderzoekers mogen tot de'leermeesters' van Dumazedier worden gerekend: de econoom Fourasti6 en de arbeidssociologen Friedman en
Naville. Fourasti6 is'de econoom van de arbeidsproductiviteit'. Die productiviteit staat centraal bij de omzetting van de technische en economische vooruitgang in een sociale planning (Fourastit, 1965). De stijgende arbeidsproductiveit door technische vooruitgang zet een sociale mobiliteit in gang van
de landbouw naar de industrie en dan naar de tertiaire sector (Fourastil,
1962,1965a, 1965b). De koopkracht ('le niveau de vie') verhoogt, maar ook de
levenstijl verandert ('le genre de vie') (Fourasti6: 1962). Technische vooruitgang die de rentabiliteit van de arbeid verhoogt verwekt sociale mobiliteit, die
de levensstijl verandert, die op zijn beurt sociale mobiliteit in de hand
werkt... De overgang naar de eenentwintigste eeuw is ingezet met een voort-

durende sociale dynamiek. Uit het gehele werk straalt een technologisch optimisme, en aangezien de redenering ook sterk mechanistisch is, wordt de rooskleurige toekomst als een blauwdruk voorspeld. Actieve sociale actoren
komen in de analyse omzeggens niet voor. Wetenschap en techniek zorgen
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voor arbeidsbesparende innovaties en die leiden (automatisch?) tot verkorting van de arbeidstijd en verhoging van de levensstandaard. Een automatisme dat een naadloze overgang van het kapitalisme naar het socialisme in zich
draagt. Het gehele oeuvre van Fourasti6 onderzoekt inderdaad de bestaansvoorwaarden voor het socialisme ("rigime aconomique dans lequel la masse du
peuple acdde d un haut niveau de vie et ou les priviltges de proprittd 's'estompent'" (Fourasti6, 1965a: 27)). Roberts (1990: 119) ziet die toekomstgerichtheid als een typisch kenmerk van de Franse 'school': «A desire to liberate the
working class, a debate on whether this will bepossible under capimlism, and on
the role that cultural emancipation mightplay in political and economic change,
"

have always been part of the French genre .
Fourastit wordt in de vrijetijdsliteratuur meestal geciteerd wegens zijn Les
40.000 heures (1965a). Daarin rekent hij voor dat"dans un avenir assez proche,

l'homme moyen

des nations dconomiquement avanctes pourm satisfaire b ses
"
besoins avec un travail pro»sionel d'une durde de trente heures par semaine

(Fourasti6, 1965a:11). Daarbovenop komt «un bon nombre de semaines de
vacances" (meer bepaald 12). Dat brengt het aantal werkuren op 30 x 40 =
1200 uren. Die toekomstvoorspelling wordt geschreven op een ogenblik dat

de werktijd in Frankrijk nog 46 A 47 uren bedraagt gedurende zowat 48 a 50
werkweken. Wat dus voorspeld wordt is de halvering van de werktijd in de
komende vijfentwintig jaren! Gedurende vijfendertig jaar 1200 uren werken
brengt de werktijd tijdens een leven dan op 42.000 uren.Vandaar de (afgeronde) titel van het boek. Dat wordt gecontrasteerd met een totale levenstijd van
700.000 uren ( 80 jaar x 365 dagen x 24 uur), wat de arbeidstijd op 6 procent
van de levenstijd brengt. We moeten ons voorbereiden op een totaal nieuwe
beschaving. Het boek onderzoekt in twee fasen (1965-1985 en de eenentwintigste eeuw) de overgang naar die nieuwe beschaving. Een optimistisch toekomstbeeld dat Dumazedier deelt.
Dumazediers meest directe leermeester is Georges Friedman. Als arbeidssocioloog is die echter minder optimistisch over de gevolgen van de nieuwe
technologieen op de arbeidsvoorwaarden. Al in 1936 schreef hij over La crise

du progrb. Dumazedier (1988:288) zegt zelf dat hij beslissend wordt beinvloed door de lectuur van het proefschrift Probumes humains du machinisme
(1945). Voor Friedman is het belangrijkste effect van de nieuwe technologieen
de invoering van een nieuwe arbeidsorganisatie, die niet alleen de arbeidsdeling tot moeilijk aanvaardbare specialisatie voert, maar ook de arbeiders het
zelfbeheer over de eigen arbeidstaak ontneemt. In detail analyseert hij de
dehumanisering en de vervreemding die daarbij optreedt (Friedman, 1964b;
1970).

E6n van de vragen die daarbij rijzen is of de vrijetijd die depersonaliserende effecten van de nieuwe arbeidsorganisatie kan tegengaan: «d nous demander sile loisir ou'temps libre' n'offre pas de palliatifs possibles de ces dangers, voi-
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re mtme des solutions profondes aux problkmes dont nous suivons ici la trace '
(Friedman, 1964b: 186). Aan het antwoord op die vraag is Friedman zijn
gehele oeuvre blijven twijfelen. Dht de vrijetijd daarin een belangrijke rol
moet spelen leek hem duidelijk:"Dans les conditions techniques et sociales de la
grande industrie, la vie viritable de beaucoup de travailleurs ne peut atre vicue
que dans le loisir. Le loisir, ce n'est pas seulement du temps, c'est la condition
mtme d'un diveloppement personnel, humain." (Friedman, 1970: 277). Maar
6f de vrijetijd in werkelijkheid afstand kan nemen van die degradatie van de
arbeid hangt af van de relatieve zelfstandigheid die aan die sociale praktijken
worden toegekend. Volgens Friedman is die onafhankelijkheid wel zeer relatief en is de vrijetijd doordrongen van de verhoudingen in de arbeid. Dat leidt
«
tot een pourissement du temps libird", een verrotting van de bevrijde tijd
(Friedman, 1971: 131). Er moet dus een duidelijk onderscheid worden
gemaakt tussen de temps libirten de temps libre. Het is niet omdat de arbeidstijd verkort, dat er ook meer vrijetijd is. Omdat de verschillende levenssferen
niet onafhankelijk van elkaar staan en de pessoonlijkheid van de mens toch
een eenheid vertoont (Friedman, 1964b: 188) hangt de bevrijding van de vrije
tijd ook sterk afvan het humaniseren en democratiseren van de arbeid. En net
daarover is Friedman niet erg optimistisch.
Het is in dat debat dat Dumazedier de Amerikaanse inspiratie opzoekt en
tegen Friedman in de autonomie van de vrijetijd ten overstaan van de bepalingen van de arbeid verdedigt (Dumazedier, 1988: 288; 1974: 256). Hij noemt
zijn leermeester een "sociologue pessimiste": "Sur la jin de sa vie il a ressenti
durement les crises des anndes 70. Il s'est fait l'echo de la critique des orientations
mtmes de la socittd industrielle.[...] De fa on plus gtntrale, il avait perdu l'es-

poir qu'une humanisation du travail et une humanisation du loisir soient capa-

bles de permettre a l'homme de dominer la civilisation industrielle et urbaine
qu'il a produite." (Dumazedier, 1988: 253-254).

Technologisch determinisme
We kunnen nu beter de premissen van het project van Dumazedier inschatten. Het steunt op een technologisch optimisme (Fourastil), dat aan de basis
ligt van een voortdurende verkorting van de arbeidstijd en een voortdurend
stijgende levensstandaard. Daardoor ontstaat een 'beschavings'-impuls,
voortkomend uit een sociale mobiliteit (Fourastit, Riesman) en een psychosociale omwenteling (Riesman). Dat leidt dan tot een 'vrijetijdsbeschaving'
(een 'beschaving' en niet een 'vrijetijdsmaatschappij'!). In die overgang, de
"rtvolution culturelle du temps libre" van 1968 tot 1988, worden de twijfels van
Friedman weggenomen (in hoofde van Dumazedier, Friedman leefde tot
1977). Maar de veranderingen in de arbeid zelfvereisen een compensatie bui-
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ten de arbeid "par la rtalisation d'une oeuvre achevie ou d'une oeuvre de criation libre" (Dumazedier, 1962: 81). En dat kan in de vrije tijd gebeuren,
want:"c'est l'activiti, non le travail, qui est vacue comme un besoin

fondamentar (Dumazedier, 1962: 96).
De vrijetijd is voor Dumazedier een zeer specifieke sociale praktijk, met
eigen tijds- en ruimtelijke voorwaarden. Het gaat om "tierces activitts"
(Dumazedier, 1962: 25) die verschillen van de productieve taken en ook van de
sociale verplichtingen. Die vrijetijd verschijnt als een storend element en vereist een culturele omwenteling. Het gaat niet om de'hobby's'. Dat concept geeft
niet weer waarover het gaat. Het gaat ook niet om'volksopvoeding': die orientatie bestaat volgens Dumazedier nog teveel in de Sovjet-Unie. Maar het gaat
evenmin om vermaak, om'onmiddellijk genot': dat is teveel de Amerikaanse
variant. De ambivalentie van de vrijetijd moet ten volle worden weergegeven.
Er bestaat een weerstand van de arbeiders tegen de chronometrische organisatie van werk en leven. Dat kan men zien in zowel het verzet tijdens de werkuren (pauzes, treuzelen) maar ook in de voorkeur voor vrijetijdsactiviteiten
met een 'natuurlijk ritme' (tuinieren, vissen). De vrijetijd geeft een individuele uitweg voor die weerstand. Ze collectiviseert de weerstand niet. Uit het
Annecy-onderzoek blijkt dat 80 procent van de mensen onverschillig zijn
tegenover de problemen van het bedrijf of de vakbond. Wat hen interesseert
zijn het loon en het leven buiten het werk (Dumazedier, 1962: 83 e.v.). Dat is
«
wat Touraine "le retrait culturel noemt. Dumazedier stelt: "Aujourd'hui, le
loisirfonde une nouvelle morale du bonheur" (Dumazedier, 1962: 21).
Dumazedier wordt bekritiseerd vanwege zijn individualisme. Toch maakt

hij zich zorgen over die atomisering: «Aujourd'hui, le probltme du dtveloppement culturel de notre socuu de masse est post dans l'incohdrence et l'impuis"
sance (Dumazedier, 1962: 244). Dat probleem aanpakken is de centrale
opdracht voor de socio-culturele animatie, waarvan Dumazedier een groot
pleitbezorger is. Vrijetijd is dus niet te vereenzelvigen met vermaak. Het is een
tijd voor zelfexpressie, zowel individueel als in groep. Het is een "temps social
de soi" (Dumazedier 1988: 23 en 46). En met die karakteristiek is ze afgeschei«
den van andere sociale praktijken: Pourmnt le loisir a d actuellement la for_
ce d'un fait autonome. U doit 2tre considird d'abord en lui-mtme, avec sapropre
dynamique, ensuite dans les rapports riciproques dYgal a tgal avec le travail, la
jamille, lapolitique, la religion, la culture (...) Le loisir traduit unfaisceau d'aspirations de l'homme a la recherche d'un nouveau bonheur" (Dumazedier,
1962: 237-238). Vanuit die autonome dynamiek moet er een nieuwe politiek,
een nieuwe cultuur, een nieuwe moraal en uiteindelijk een nieuwe beschaving
groeien. Dat is de vrijetijdsbeschaving. Die ontwikkelingen gelden daarenboven zowel voor Oost als voor West. Daarvoor verwijst Dumazedier naar het in
1968 in het Frans vertaalde collectieve onderzoek onder de redactie van Radovan Richta: La civilisation au carrefour. Zoals we in vorig hoofdstuk al meld-
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den is 66n van de vijfenveertig leden van dit onderzoeksproject van de Praagse
lente Blanka Filiptova, die zich expliciet met de vrijetijdsociologie inliet.
Dumazediers functionalistische definitie van de vrijetijd steunt fundamenteel op een inschatting van de maatschappelijke dynamiek. Nieuwe technologieen en nieuwe arbeidsorganisatie verhogen de arbeidsproductiviteit,
maar vereisen ook een hoger geschoolde arbeidskracht. Productieve arbeid
behoeft dus meer onproductieve leertijd. Het fordistisch sociaal compromis
kan meer vrije tijd economisch legitimeren wanneer het met'nuttige' onproductieve activiteit wordt ingevuld. Omdat, zo denkt Dumazedier, in de nietarbeidstijd de sociale machtsverhoudingen voor de werkende mensen beter
liggen, kan die vrijgekomen tijd ook werkelijk'vrije' tijd worden. In een groeiperspectief zal deze vrijheid dan ook toenemen. Twee premissen ondersteunen dus het vertoog: een technologisch vooruitgangsdenken en een gunstige
inschatting van de mogelijkheden tot niet-economisch bepaalde sociale politiek buiten de arbeidssfeer. Beide premissen zijn alleen waar binnen de condities van een fordistisch sociaal contract.

De Duitse Freizeitpadagogik
Eenzelfde 'optimistische' positionering, eenzelfde evolutionair perspectief
van de ontwikkelingen van de vrijetijd, vinden we in Duitsland in de school
van de Freizeitpadagogik. De twee leidinggevende auteurs zijn Horst Opaschowski (1976,1977, 1977b), professor in Hamburg en Wolfgang Nahrstedt,
professor te Bielefeld.
Nahrstedt trekt de aandacht om drie redenen. Hij is een van de weinige
auteurs in het veld die een globaal maatschappelijke en historische benade-

ring van het probleem'vrijetijd' expliciteert. Hij verdedigt de vrijetijd als een
"Kern die Moglichkeit individueller Freiheit enthalt" (Nahrstedt, 1972: 55). En
hij ontwikkelt een project - vrijetijdsopvoeding genoemd - dat moet toelaten, door een bewustzijnsverhogende praktijk, die individuele vrijheid te
onwikkelen, ook tegen de onderdrukkende maatschappelijke mechanismen
in (arbeid, kerk, staat, school...).
Wolfgang Nahrstedt is sinds 1970 docent Freizeitpadagogik. Eerst stond
hij in Hamburg naast Opaschowski. Sinds 1971 is hij hoogleraar, nu emeritus, in Bielefeld. Vooral zijn vroege geschiften, waarvan er vele in readers
zijn gebundeld, combineren steeds twee elementen: een expliciete theoretische onderbouw en het opzetten van een aantal experimentele praktijken.
Ook in de opleiding zijn de studenten actief in verscheidene zelfbeheerde
verenigingen: wijkcentra, Spielmobil, Freizeitberatung, zelfbeheerde reizen
voor jongeren, spelen met volwassenen, enz. Onderzoek en maatschappelijke praktijk lopen samen. De veranderingen in de maatschappelijke context,
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gemedieerd door die experimenten, worden dan ook snel in Nahrstedts
geschriften voelbaar.
Nahrstedt behoort tot de meest radicale verdedigers van een specifieke
vrijetijdspolitiek. Het begrip 'vrijetijdsopvoeding' staat in het centrum van
zo'n lijn'. Hijzelf situeert ze in de derde fase van zijn ontwikkeling (Nahrstedt,
1974). In de herfst van 1954 begint hij met een studie over het jeugdwerk in het
raam van traditioneel pedagogisch onderzoek. In 1972 wordt dan een proefschrift gepubliceerd onder de titel Die Entstehung der Freizeit. Het is een uitgebreide historische verhandeling over het fenomeen vrijetijd. Het is een poging
de twee terreinen - de pedagogie en de vrije tijd - met elkaar in verband te
brengen. Van daaruit wordt in een derde fase de Freizeitpadagogik geboren.
Vrijetijdsopvoeding is in de enge zin «die Erziehung in der Freizeit fur die
Freizeit" (Nahrstedt, 1974: 79). Pedagogische praktijken buiten de pedagogische instellingen worden onder de aandacht gebracht. De eerste projecten
worden opgezet in vrijetijdscentra, jeugdhuizen ("Het nog niet gerealiseerde
alternatief voor de school", zegt hij), in vrijetijdsparken, vakantieprojecten,
enz..

Nahrstedt karakteriseert de vrijetijdsopvoeding als volgt:
· Ze laat probleemoplossend leren toe. Aangezien het leerdoel niet door de
instelling wordt vastgelegd, maar door de'leerling' zelf, worden probleemstellingen naar een oplossing geleid. Het traditioneel onderwijs zou veel
meer gericht zijn op taakoplossend leren.
· De specifieke opvoedingsdoelen worden afgeleid uit de toenemende vrijetijd en consumptie. Ze staan dus tegenover de productiviteitscriteria van
de arbeid.
een democratische vredespedagogiek. Nahrstedt
veralgemeent hier (wat snel) de ervaring van sommige vormingsprojecten
buiten de formele structuren.

· Vrijetijdsopvoeding is

· De gebieden van de vrijetijdsopvoeding zijn de recreatie, de compensatie
en de emancipatie. Daardoor zijn ze tegengesteld aan de centrale waarden
van de prestatiemaatschappij.

·

De vrijetijdsopvoeding is een emancipatorische pedagogiek. In de vrijetijd
kan een ontvoogdende opvoeding worden opgezet, tegenover de schoolse
opleiding die gericht is op de aanvaarding van de bestaande sociale regels
en op inschakeling in het arbeidsproces.

·

De vrijetijdsopvoeding is dus een alternatiefvoor de arbeidspedagogie.

Nahrstedt bouwt op deze eigenschappen een pedagogisch model. De opvoedkunde moet haar eigen doelstellingen een expliciete plaats geven in de maat'

Zie de inleiding van Nahrstedt (1974) in "Freizeitpadagogik in der nachindustriellen Geseltschaft". Voor een overzicht zie ook Corijn & Theeboom (1988).
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schappij. Ze mag niet ondergeschikt worden aan de politieke economie. De
spontaneiteit van de leerling moet worden gevrijwaard tegen de absolute
intentionaliteit van pedagogen en curricula. De vrijetijdsopvoeding van
Nahrstedt stelt zich aldus bijna onverzoenlijk op tegenover de schoolopvoeding:
· Haar doelgroep zijn de vrijetijdsmensen, die zelf over hun tijd beschikken,
in tegenstelling tot jongeren met schoolplicht.
· De vrijetijdsopvoeding vindt plaats in vrijetijdscentra en niet in scholen.
Het is een pedagogiek voor open situaties, terwijl de school een gesloten
formeel systeem is.
· De vrijetijdsopvoeding gebruikt spel en actie als leermethode. De school
richt zich op het arbeidsmodel.
· De vrijetijdsopvoeding richt zich op het alledaagse weten, de school op het
wetenschappelijk weten.

Zo geven beide systemen aanleiding tot verschillende persoonlijkheden en
verschillende socialisaties4.
Wat ons bijzonder aanbelangt is de plaats die deze vrijetijdsopvoeding
inneemt in Nahrstedts emancipatorisch project. Hij is namelijk van mening
dat deze pedagogie in de vrije tijd de dominante opvoeding zal worden, eens
de maatschappij zich heeft ontwikkeld tot een vrijetijdsmaatschappij.
Zijn basisstelling is:"dass die Freizeitpadagogikfur die Padagogik der entste-

henden nachindustriellen Gesellscha# als einer Freizeitgesellscha# von richtungweisender Bedeutung ist. 'Freizeitpadagogik' in der leistungsgesellschaf bereitet

'Padagogik' in der 'Freizeitgesellschaft' vor." (Nahrstedt, 1974: 4). Vrijetijdsopvoeding moet in dat perspectief in de eerste plaats 'vrijheidsopvoeding' zijn.
Hij situeert het ontstaan van de term in 1963 als een antwoord op de uitdaging
die aan de opvoeding wordt gesteld in een veranderende maatschappij. In een
onderzoek naar de geschiedenis van de pedagogie komt hij tot de conclusie dat
er twee pedagogische regels tegenover elkaar staan: "Fur die Schul-Padagogik
hat die Tendenz zur «Rationalitat'; fur die Freizeitpadagogik die Tendenz zur
«Freiheit" eine dominierende Stellung erhalten" (Nahrstedt, 1980: 13).
We moeten hier opnieuw wijzen op de ongenuanceerde oppositie van
rationaliteit en vrijheid. In de lijn van de Frankfurter Schule wordt de kritiek
op de bestaande samenleving doorgetrokken tot een fundamentele kritiek op
Daarin
de principes van de Verlichting, die daarvan de oorzaak zouden zijn.
een kritische bespreking te geven van de pedagogische
hier
modellen, zoals ze
tegenover elkaar worden geplaatst. Sommige vergelijkingen gebeuren inderdaad nogal ongenuanceerd en houden ook geen rekening met de verscheidenheid
in de institutionele opvoeding en vorming. Voor verdere discussie verwijzen we naar Nahrstedt et al. (1984) over de didactiek en Corijn & Theeboom (1988) over de ('mogelijke')
band tussen vrijetijdsopvoeding en school. Zie ook Corijn et al. (1986; 1987; 1988; 1989).

4 Het is hier niet onze bedoeling
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wijken de Frankfurters af van hun marxistische inspiratie. Bij Marx dient de
wetenschap, begrepen als een bepaalde vorm van wetenschap, de strijd voor
de vrijheid. Marx bekritiseert de wetenschap om haar onwetenschappelijke
kant en de politieke economie om haar irrationaliteit.
Volgens Nahrstedt wordt dus op het pedagogische terrein een strijd uitgevochten tussen twee opvoedingsprojecten, en bij uitbreiding van twee maatschappelijke socialisatiewijzen. Het ene, het schoolsysteem, is conservatief en
dient om de maatschappelijke orde te reproduceren. Het andere, de vrijetijdsopvoeding, is de pedagogie van de toekomstige maatschappij. Deze, zo denkt
hij nog in 1984, wint sinds de jaren zeventig terrein en ontwikkelt zich op verschillende terreinen. De auteur onderscheidt daarbij volgende richtingen:
De Freizeitpadagogik is de opvoedkunde voor open situaties en met emancipatorische bedoelingen. Ze gebeurt in de vrijetijdsinstellingen.
· De Kulturarbeit daarentegen is een didactiek van vrijetijdsinhouden in cultuurinstellingen.
· De «animatie" ten slotte is een begin van methodiek van de vrijetijdsopvoeding in toerisme, vakantiecentra, recreatieparken, en dergelijke.
·

Ze richten zich alle op pedagogische handelingen in het spanningsveld tussen
de zich verder ontwikkelende industriele maatschappij en het ontstaan van
een post-industriele maatschappij en precies op de grens tussen wat
Nahrstedt noemt de "industrieel-maatschappelijke vrije tijd" en de "postindustritle bevrijde tijd" (Nahrstedt, 1984).
De vrijetijdsopvoeding waarvoor de auteur opkomt, is dus een totaal pedagogisch model, met eigen didactiek en methodiek. Vandaag, in de industriele
maatschappij, is het de pedagogie van de vrijetijd, in de mate dat in deze tijdspanne mogelijkheden bestaan om te ontsnappen aan de determinatie van de
'arbeidsmaatschappij'. Op die manier draagt de vrijetijdsopvoeding ook bij
tot de verdere ontwikkeling naar een post-industriele maatschappij. Later, in
die vrijetijdsmaatschappij, zal de vrijetijdspedagogie de dominerende pedagogie zijn.
Zoals bij Dumazedier krijgt de vrijetijdsactiviteit een gelaagde waardering
in een evolutionair maatschappelijk model: in de vrije tijd doe je nu dingen
die je morgen voortdurend zal doen. Het succes van dit project hangt natuurlijk nauw samen met de visie op de maatschappelijke dynamiek. Die kent een
'optimistische' basis, die na de economische crisis in het midden van de jaren
zeventig wordt bijgesteld. We proberen dat aan te tonen in de vergelijking van
twee geschriften uit 1974 en 1980, die elk expliciet ingaan op de analyse van de
maatschappelijke achtergrond.
De eerste publicatie is een tweedelige reader die in 1974 verschijnt onder de
titel: Freizeitpadagogik in der nachindustriellen Gesellscha#. Er worden tien
teksten in gebundeld uit de periode 1969-1973. Zoals we zullen aangeven

155

Hoofdstuk 5

steunt de analyse in deze teksten op een aantal theorieen die na de Tweede
Wereldoorlog en vooral in de jaren zestig tot bloei zijn gekomen. Parallel aan
de Franse ontwikkelingen steunen ze op een ideologische consensus, die in die
periode wijd verspreid is. Voortbouwend op de economische groei onder
kapitalistische verhoudingen, sluit die consensus een crisis van die verhoudingen uit. Maatschappijkritische stromingen richten zich op intellectuelen
en kaders. De arbeidersklasse is immers ingekapseld en'verburgerlijkt' en niet
langer in staat tot sociale contestatie. Dat is het ideologisch kader van
Nahrstedts vrijetijdstheorie.
In 1980 publiceren Nahrstedt, Buddrus en Grabbe het boek Freizeit in der
Kritik. Daarin schrijft Nahrstedt een uitgebreide overzichtstekst, die nogmaals
ingaat op zijn algemene maatschappelijke opstelling. In het licht van de economische crisis kunnen hier al een aantal accentverschuivingen worden opgemerkt. Zonder zijn algemene orientatie te veranderen, moet hij wel constateren dat men niet in staat is gebleken de maatschappelijke dynamiek juist in te
schatten. Nahrstedt doet dan een poging de coherentie van zijn stellingen te
herstellen door enerzijds beroep te doen op andere bronnen (waaronder een
terugkeer naar Marx) en anderzijds door de crisis in de arbeidssfeer als een
vrijetijdsdynamiek in te schatten. We stellen voor die analytische ontwikkelingen van naderbij te bekijken.

De mogelijkheidsvoorwaarden voor de ontwikkeling van een specifieke
vrijetijdspedagogiek vereisen een antwoord op de vraag: in hoeverre komen
in die (vrije) tijd de centrale karakteristieken van de maatschappij van morgen tot ontwikkeling. Zoals bij Dumazedier moet de vrijetijd (1) een zekere
autonomie vertonen en (2) een toekomstbeeld voorafspiegelen.
De argumentatie steunt op het concept 'postindustriele maatschappij':
.,
Nach-industriell' soil dabei bedeuten, das Hauptkennzeichen der industriellen
Gesellscha# wiesiesich spatestensseitderMitte des 19. Jahrhunderts herausgebildet haben, nlimlich dominierende Orientierung an der (Produktions-)Leistung,
extrem lange Arbeitzeiten, Beruptatigkeit des grossten Teils der erwerbsmtigen
Bevolkerung im 'sekundairen' Bereich der Industrieproduktion abgelost werden
durch neueHauptkennzeichnen wie Orientierungam Konsum undam Spas, lange Freizeiten, Beru tatigkeit des grossten Teils der Bevolkerung im 'tertiairen'
Bereich der Dienstleistungen. Aufdie Weise wandelt sich aller Vomussicht nach in
wenigen Jahrzehnten die industrielle Leistungsgesellscha# zu einer nachindustriellen Freizeit- (undDienstleistungs-) gesellschaft." (Nahrstedt, 1974: 4).
De omschrijving houdt enkele nauwkeurige, empirisch te verifieren stellingen in. De meerderheid van de actieve bevolking wordt in de tertiaire sector
tewerkgesteld. Die sector vertoont niet dezelfde prestatiedwang als de industriele secundaire sector. Nieuwe waarden komen centraal te staan: consumptie, plezier, dienstverlening... Die evolutie zou zich in enkele tientallen jaren

voltrekken.
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De idee van een <postindustriele' samenleving
Zo is de prognose die we in de jaren zestig in de Franse sociologie terugvinden. Nahrstedt verwijst expliciet naar Touraine. Diens boek La sociati postindustrielle verschijnt in 1969. De nieuwe maatschappijvorm is een model dat
opgaat zowel voor West- als Oost-Europa5. Het begrip wordt ook in de Amerikaanse sociologie gebruikt (Bell, 1973). In die nieuwe maatschappijvorm
wordt de macht uitgeoefend door een technocratische kaste die de programmatie in handen heeft. De economische beslissingen over winst en accumulatie staan niet langer centraal. De centrale beslissingsmacht komt bij een cluster kennis, wetenschap, techniek, professionaliteit en management terecht.
De staat is daarbij niet langer een autonoom lichaam. Sociale overheersing
gebeurt door drie kanalen:
·

·

Sociale integratie: productie, consumptie en vorming.
Cultuur-manipulatie: interventie is evenzeer gericht op de behoeften en de
attitudes van de mensen als op de arbeidskrache.

· De directe politieke machtsuitoefening.
Deze analyse leidt tot een geheel andere kijk op de kern van de politieke economie. De arbeid wordt niet langer uitgebuit: "Il est plus utile de parler d'alidnation que d'exploitation, car le premier terme d jinit un rapport social et le

second un rapport Lconomique [...] Notre socitti est une socittt de l'alitnation
non parce qu'elle rdduit h la misZre ou parce qu'elle impose des contraintes polici2res, mais parce qu'eUe siduit, manipule et int2gre." De sociale conflicten zijn
«

dientengevolge van een geheel andere natuur: Ils opposent moins le capital au
travail, que les appareils de dicision tconomique etpolitique a ceux qui sontsoumis a uneparticipation dipendante." (Touraine, 1969: 14-15).
De belangrijkste strategische conclusie is dat het centrum van de maat-

schappijkritiek verschuift van de arbeidersbeweging naar de universiteit. De
5

"On les appellera socittes post-industrielles si on veut marquer la distance qui les stpare des
sociLtds d'industrialisation qui les ont prkidles et qui se m ent encore A elles aussi bien sous
leur forme capitaliste que sous leur forme socialiste. On les appelera socittis technocratiques si
on veut les nommer du nom du pouvoir qui les domine. On les appelerasocittts programmussi
on cherche a les ddfinir d'abord par la nature de leur mode de production et d'organisation tconomique. Ce dernier terme, parce que H indique le plus directement la nature du travail et de

6

l'action dconomique me paraitle plus utile ' (Touraine,1969:7). Zie ook in vorig hoofdstuk de
convergentie in de vrijetijdsstudies in Oost- en West-Europa in die tijd.
"En deuxitme lieu, la manipulation culturelle, car. on /'a dit, les conditions de la croissance ne se
situent pas seulement A Yinterieur du domaine de la production proprement dit. 11 faut agir sur
les besoins et les attitudes autant que sur le travaiL LYducation tchappe a la jamille et mtme a

1'6cole. considtrie comme un milieu autonome. Elle passe de plus en plus par ce que G.
Friedman a appelt 1'6cole paralltle, sur laquelle Taction d'imetteurs centraux s'exerce plus
directement: (Touraine, 1969: 13).
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arbeidersklasse verliest haar centrale maatschappelijke rol, niet omdat ze verzwakt zou zijn of slecht geleid, maar omdat haar economisch gewicht is verminderd. Vandaar ook een verschuiving in het zwaartepunt van de menswetenschappen van de economie naar de sociologie. Binnen die sociologie zou
een conflict onstaan tussen een 'sociologie de dtcision' en een'sociologie de contestation'. In die spanning onstaat ook de vrijetijdsociologie volgens Touraine:
«

La sociologie des loisirs est 1'6tude des conjlits entre l'inttgration sociale et la

criation culturelle" (Touraine, 1969: 31).
Ziedaar het sociologisch uitgangspunt van Nahrstedt. De strijd om de
macht is de strijd om de kennis. Het is de niet-arbeidssfeer die dominerend

wordt over de productieverhoudingen. De twee basisstellingen voor een
emancipatorisch pedagogisch project zijn geleverd. In een ietwat retorische
formule vraagt hij zich af:"Im Hinblick aufdie o#enbar wachsendegesellschaftliche Bedeutung von Freizeit und dem Versuch der Konstituierung einer Freizeitpadagogik ist jedoch zu fragen, ob die "Produktionsarbeit" weiterhin als
Basiskategorie fur die polit-Okonomische Analyse von Gesellschaft und gesellscha#licher Funktion der Padagogik herangezogen werden kann. 14/enn richtig
ist, dass die Freizeit nicht nur an Quantimt zugenommen hat und weiterhin
zunehmen zol4 sondern dass Freizeit dadurch auch eine neue zentralepolit-Okonomische Qualimt erhalt, muss in Fragegestellt werden dat"Produktionsarbeit"
und auf sie bezogene Hrbeitszeit" das zentrale gesellschajiliche Paradigma fur
Okonomische, politische, soziale und damit auch padagogische Analysen und
TheoriebiWungen bleiben kann" (Nahrstedt, 1974: 3).

Kritische theorie
Een ander expliciet theoretisch referentiepunt is de Kritische Theorie van de
Frankfurter Schule (Nahrstedt, 1975b: 52). In deze sociaal-filosofische school
is ook het uitgangspunt aanwezig dat de maatschappij in de greep zit van een
scientistische technologie, waaraan niet meer te ontkomen valt. Door de praktische dominantie van de techniek, wordt ook het idee verspreid dat de'rede', in

de vorm van'wetenschappelijk-technisch denken', het geschikte apparaat is om
alle ethisch-politieke, evenals alle cognitieve vragen te beantwoorden. De
Frankfurters bestrijden deze idee en komen op voor een kritische tegenbeweging. (Ze heeft met Marcuse een belangrijk deel van de revolterende studentengeneratie van de jaren zestig- vooral in Duitsland geinspireerd).
Zoals Dumazedier zich door de Amerikaanse sociologie laat inspireren om
de vrijetijd los van de arbeidsorganisatie te denken, zo richt ook Nahrstedt
zich op de conclusies van nieuwe richtingen in de kritische sociologie en filosofie. De economische crisis, ingezet in 1974, zal de prognoses echter gevoelig
veranderen. Nahrstedt zal de nieuwe feiten niet negeren.
-

158

De afbakening van een studiegebied

De studentenrevoltes van de jaren zestig en de bijna-afwezigheid van de arbeidersstrijd in die periode lijken de stellingen van Touraine, Marcuse en anderen te bevestigen. Wanneer echter na mei 1968 ook de Franse arbeidersklasse
in algemene staking gaat lijken de'klassieke' maatschappelijke tegenstellingen
weer de kop op te steken. Het begin van de jaren zeventig kent een nieuwe
opgang van de sociale strijd en in 1974 begint een verlengde periode van trage
economische groei. Dit alles leidt Nahrstedt tot een kritische revaluatie van de
hypothesen.
Het in 1980 samengestelde boek draagt de ondertitel: Alternatieve Konzepte zur Freizeit- und Kulturpolitik en staat onder het motto: Freizeit am Ende
oder am Ende doch Freizeit? Vrijetijd, zo stellen de auteurs, zou een gemist
maatschappelijk perspectief zijn. Maar, zo argumenteren ze, er is nooit een
vrijetijdspolitiek geweest. Meer vrije tijd op zich verzekert geenszins grotere
culturele, sociale of politieke deelname van de mensen aan het maatschappelijk leven. De gevoerde politiek wordt bekritiseerd. Er is wel degelijk meer
vrije tijd en die heeft invloed op alle levenssferen. Maar het resultaat is niet de
verwachte emancipatie. Brengt vrijetijd geluk of meer verveling? Verhoogt ze
de communicatie of versterkt ze het isolement? Verschaft ze al dan niet cultuur? Ontwikkelt ze de rede of vergroot ze de vlucht in droomwerelden?
Wordt ze volledig verstikt door de consumptie of zal ze aanleiding geven tot
een werkelijk democratisch beheer van de maatschappij?
De ontnuchtering lijkt wel groot in vergelijking met de zes jaar eerder
gebundelde teksten. De vrijetijdsopvoeding wordt weliswaar als project niet
in vraag gesteld, maar ze is minder organisch verbonden met de maatschappelijk evolutie. Is de vrijetijdsopvoeding immers niet de voorafbeelding van
de pedagogiek van de postindustriele samenleving? En zou, zoals ook Fourastit Dumazedier had overtuigd, die maatschappelijke evolutie niet automatisch voortkomen uit de technologische ontwikkeling? Waren niet arbeid en
productie aspecten van het oude, en vrijetijd en consumptie de voorbodes
van het nieuwe?
Er is hier sprake van een theoretische ommekeer. Nahrstedt en zijn
medeauteurs leggen opnieuw een sterke nadruk op de arbeidssituatie als
determinant voor de vrvet d: zu wenigwird underzucht, in welchem Zusmnd
der normale Arbeimehmer in die Treizeit' entlassen wird und welcher Zeit und
I.

I

« -

welcher Maglichkeiten er bedarf, bis er seine Freizeit 'unbeschwert' geniessen
kan.". En verder: "Der Freizeitbereich wird- ebenso wie anderegesellscha#liche
Bereiche
durch die Struktur der Geselischaft bestimmt. Dabei dominieren die
Produktionsverhalmisse und die Entwicklung der Produktivkrafte" (Nahrstedt
et al., 1980: 9). Dit is niet langer Touraines analyse. Ook de (geleidelijke) overgang van industriele naar postindustriele maatschappij wordt in vraag
gesteld: «Der Begri# einer «Freizeitgesellscha#" bzw. einer «freizeitorientierten
Gesellscha#" bleibt ideologisch, wenn er als Ausdruck fiir das Ganze und nicht
-
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als Angabe fur einen historischen neuen Impuls zur Umstrukturierung des Ganzen verstanden wird (Nahrstedt et al., 1980: 13).
Ook de idee van de 'vrijetijdsmaatschappij' wordt opnieuw historisch en
kritisch bekeken. Nahrstedt komt tot volgende condusies:
· het begrip wordt vanuit Frankrijk en de vsA geIntroduceerd om een nieuwsoortige maatschappij aan te duiden, waarin zowel op het individuele als
op het sociale vlak de vrijetijd centraal staat. Dat betekent dat de vrijetijd
zowel kwantitatief (de vrijetijd overweegt op de arbeidstijd) als kwalitatief
(de vrijetijd bepaalt de maatschappelijke verhoudingen) een andere plaats

inneemt.

· het idee van een vrijetijdsmaatschappij wordt bekritiseerd vanuit (a) de
economische hoek, waarin arbeidsmoraal en prestatiedwang centraal
staan en (b) vanuit kritisch-emancipatorische hoek, omdat vrijetijd eveneens integrerend werkt. Nahrstedt stelt vast dat beide kritieken hout snijden. De arbeid

blijft de centrale waarden bepalen en de meerderheid van

de bevolking ziet de vrijetijd niet als emancipatie, maar als consumptietijd.

Het begrip blijft een kritische potentie behouden, maar alleen als het wordt
bepaald als een doorgangsvorm naar een werkelijk vrije maatschappij . In dat
perspectief zouden Marx en Habermas aan een nieuwe kritische lectuur moeten worden onderworpen. Tot een nieuwe rigoureuze uitwerking van een
theorie zal het echter niet komen. In latere teksten richt Nahrstedt zich vooral
op de beroepsopleiding en zoekt naar werkgelegenheid (voor zijn studenten)
in de vrijetijdssector: "Zu Wiedergewinnung von Zukunjtuber selbstorganisierte Arbeit in der Freizeit" (Nahrstedt, 1984). De vrijetijdsopvoeding wordt nogal eens verward met vele vormen van informele arbeid. Pragmatische overwegingen zullen de theoretici van de Freizeitpadagogik verder ook leiden naar
een sterke interesse voor de toeristische sector en ook naar de'wederopbouw'
van Oost-Duitsland na de hereniging. Dat pragmatisme straalt af op de theoretische ontwikkeling.
We zien hier opnieuw de uitwerking van een perspectief op vrije tijd, dat
steunt op enkele sociologische analyses die een dynamiek voorspellen van

1

"Eine yreie Gesellschaft' ware eine Gesellscha# in derArbeit, Produktion, Reichmm, Herrschap
und Disponibilimt iiber die Zeit chancengleich demokmtisch verteilt wiirden. In einer solchen

Gesellschaft wurde Selbstbestimmung uber die Zeit fur alle Zeitbereiche moglich. Die geseltschaftlich notwendige Arbeit worde individuell als freie Tatigkeit erscheinen konnen. Arbeit
und Produktion blieben in dieser Gesellscha# grundlegendfir die Existenzsicherung, BedurfnisserBllung Reichtumserzeugnung und Kultursteigerung. I...1 Arbeit, Produktion und die
Verteilung des erzeugten Reichtums blieben unter der demokratischen Kontrolle der Burger. Die
individuellen Lebens.
freie Zeit worde massgebend fir den Aujbau des gesellschaftlichen wie
Freie Zeit und Arbeitzeit wurden sich, so weit moglich, fbrmal wie matenell.#exibel erganzen

und durchdringen konnen." (Nahrstedt et al., 1980: 22-23)

160

De ajbakening van een studiegebied

stelselmatige bevrijding van de arbeid. Bij Dumazedier staat vooral de verkorting van de werktijd door technologische vooruitgang centraal. Bij Nahrstedt
gaat het om de omvorming van de natuur van de economie van industriele
productie naar diensten. Beide perspectieven hebben een zwakke voorspellende kracht. In beide gevallen worden de emanciperende mogelijkheden van
de vrijetijd overschat.

De Angelsaksische controverse
In 1975 organiseert de Society for Labour History een congres aan de universiteit van Sussex. Gareth Stedman Jones geeft er een opgemerkte slotlezing,
waarin hij kritiek levert op heel wat lopend historisch en sociologisch onder.
zoek. Zijn centraal punt is dat het onderzoek zich vooral richt op the advance
ofa methodical capitalist rationality and the disappearance or decline Of traditional forms of popular recreation in its wake" (Stedman Jones, 1977: 162). De
geslachtsverschillen in de vrijetijdsbesteding, noch de arbeiders-tegencultuur
in de populaire cultuur komen voldoende aan bod. Dat geeft een beeld van
een gestage modernisering zonder verzet: "Combined with the relative absence
of studies examining active working-class attempts to determine the use of their
non-work time, the composite picture presented Of capitalist development, class
relations and 'leisure' appears unduly slanted in one direaion" (Stedman Jones,
1977: 164). Zo komt men tot het"grijze, seculiere, bureaucratische, rationele"
beeld dat Max Weber heeft geschetst.
De oorzaak, zo stelt de auteur, is conceptueel en ligt wel in de notie van
social control. Historici moeten kritischer omgaan met de «concepts which
sociology has placed at their disposal".Die concepten versterken de indruk van
een samenleving als een functionele eenheid in beweging, gericht op integratie en conformiteit: "Thephrase social control suggests a static metaphor Ofequilibrium, which might be disturbed and then reasserted on a new basis" (Stedman
Jones, 1977: 165). In werkelijkheid echter is elke productiewijze een contradictorische eenheid van productiekrachten en - verhoudingen. De maatschappelijke tegenstellingen zijn geen teken van een tijdelijke crisis, ze zijn
permanent aanwezig in de productie en reproductie van de sociale verhou-

dingen.
Het concept social control is verbonden met de intellectuele geschiedenis
van het functionalistische model. Het kent verschillende versies, zoals Durkheims conscience collective (die het gedrag kan inperken) of Parsons deviantietheorie. En de premissen van die modellen worden door de auteur sterk
bekritiseerd. Ze leveren alleen'pseudo-verklaringen: Met een aantal voorbeelden verwerpt hij de thesis van de sociale controle om vrijetijdspraktijken te
duiden. Binnen het kapitalisme zijn de loonverhoudingen de belangrijkste
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bron van sociale controle. Vrijetijd is natuurlijk beperkt door het type en het
aantal uren werk. De studie van de vrijetijd moet dus rekening houden met
die voortdurende strijd over het arbeidsproces, maar die sociale strijd is dan
ook weer niet de enige verklaringsgrond voor de opkomst en ondergang van
vormen van volkscultuur. Vrijetijd mag in geen enkele richting verzelfstandigd worden. ("It is very important to develop research into non-work time and
thediferent ways in which workers have used it. Butit would be a fundamental
mismke to develop it into a subject in its own right." (Stedman Jones, 1977: 169).
Populaire ontspanning of vrijetijdsinstellingen zijn gelegenheden ofkatalysatoren van, en geen bepalende factoren voor, dynamische sociale processen.
Die bijdrage van Stedman Jones lanceert een lange discussie, die heel wat
deining zou verwekken in het Britse wereldje van vrijetijdsonderzoekers. In
april 1979 vergaderen een kleine groep sociologen en sociale historici op de
jaarvergadering van de British Sociological Association om opnieuw samen
met de Leisure Studies Association een Leisure and Recreation-werkgroep op
te zetten. Aan Stuart Hall, toen nog directeur van het Centre for Contemporary Cultural Studies (cccs) in Birmingham, wordt gevraagd een conferentie te
organiseren om een balans op te maken van de discussies sinds het congres in
Sussex. De werktitel is oorspronkelijk "Leisure and Class", maar het wordt uiteindelijk - expliciet refererend aan het artikel van Stedman Jones -"Leisure
and Social Control". De vergadering vindt plaats in januari 1980 in Birmingham. Zelden vindt men over een controverse zulke gedetailleerde verslagen.
Dat beweegt ons ertoe de discussie in extenso te volgen.
Chas Critcher en John Clarke (1981) van het cccs lanceren op de bijeenkomst hun openlijke aanval op de conventional wisdom van de 'functionalistische' vrijetijdstudies. De dagelijkse ervaring van vergeten groepen en de betekenisgenererende context van de vrijetijdsactiviteiten verdienen de voorrang
op causale systeemverklaringen. Verwijzend naar Thompson (1963) pleiten ze
voor aandacht voor de relaties eerder dan voor de structuren. Het cccs pleit
voor etnografieen van beleefde ervaringen. Dat levert zijn onderzoekers de
basis voor een'guerilla' (Hall, 1981; Tomlinson,1981) tegen de conventionele
(cultuur)sociologie. Drie thema's komen hierbij naar voren: de klassencontext van cultuur, het verwerpen van elke morele kritiek op cultuuruitingen
(vooral van de volkse sociale lagen) en het centrale belang van het theoretisch
perspectief in de wetenschappelijke discussie.
Het minste dat men kan zeggen is dat er een grondig verschil in taal, in vertoog, is tussen de aanpak van de sprekers van het cccs en de Britse vrijetijdwe-
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tenschappers. De confrontatie is niet altijd vriendelijk en beleefd: Het gaat
namelijk niet alleen over de vrijetijdstudies maar over een geheel van methodologische en theoretische kwesties. Volgens Tomlinson (1981: xiv) is de
methodologische inzet de vraag of er moet worden gezocht naar de centrale
determinanten van een sociale kwestie, dan wel naar de variabelen.
Behoort het aangeklaagde 'pluralisme' tot de conventional wisdom van de
vrijetijdsstudies? Volgens Roberts bestaat zulk weten niet. Er zijn teveel verschillen tussen belangrijke auteurs. Toch meent Tomlinson (1981) dat zulk
'weten' in collectieve vorm wel degelijk bestaat. Hij leidt de belangrijkste elementen af uit een bijeenkomst van de Leisure Studies Association korte tijd
voor de conferentie. Alle bijdragen vanuit verschillende disciplines willen

'meten', ook al gaat het om de persoonlijke voldoening of vervulling die aan de
vrijetijd wordt verbonden. De positivistische methodologie domineert het
vrijetijdsonderzoek. Bovendien wordt zelden gezocht naar de verschillende
vrijetijdservaringen van sociale groepen. Het waardenconflict in culturele
praktijken wordt verborgen achter individuele consumptievoorkeuren. Daarenboven vertoont de praktische orientatie van veel onderzoek een in zekere
zin paternalistisch humanisme: "A sort Ofpractical Fabianism in which we do
our best to alleviate the sufferings of the workers" (Tomlinson, 1981: xvi). Ook
in Groot-Brittannie dus zou de kern van de vrijetijdstheorie ingebed zijn in de
sociaal-democratische aannames over de samenleving.
De meest expliciete aanval op de conventional wisdom komt van Chas
Critcher, die expliciet de - aanwezige - Ken Roberts en Stan Parker op de
korrel neemt. Meer bepaald worden twee boeken, Contemporary Society and
the Growth Of Leisure (Roberts, 1978) en The Sociology of Leisure (Parker,
1976) geviseerd. Daarnaast wordt door'strijdmakker' John Clarke het onderzoek van Young en Willmott en van Rapoport & Rapoport over de leefstijl van

gezinnen op de korrel genomen.
Roberts en Parker delen grosso modo eenzelfde definitie van de vrijetijd.
Ze levert een formele voorwaarde:" timefreefrom work and obligations" (Parker, 1976:12) en voegt daar een substantieel aspect aan toe: "with a feeling of

comparative freedom". Critcher betwist in zijn bijdrage of er uberhaupt activiteiten voorkomen die aan die voorwaarden voldoen. Het bestaan van keuze-

'

Wanneer Ken Roberts op het eind van een tussenkomst verklaart dat "we are surely both
capable Ofdebating those issues in terms ofvocabularies Ofdiscourse which we adopt, gaat Chas
Critcher daar helemaal niet op in en antwoordt:"I don't think we should reply" (Tomlinson,
'.

1981: 57-58). De spanning die uit de verslagen van de discussies is af te lezen, getuigt van de
inzet van de"guerilla': Ook de papers zelf zijn polemisch opgebouwd: ". . .and I don't know if
I can ever bring myself to read Dumazedier again..." (Tomlinson, 1981: 33). Een paradigmastrijd begint veelal met de incompatibiliteit van de verschillende posities te onderstrepen, terwijl het dominante paradigma poogt de kritiek te "integreren". Die'diplomatie' valt
af te lezen uit het verslag van de conferentie.
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vrijheid wordt in vraag gesteld. Roberts verwijst in zijn vrijetijdstheorie naar
vier perspectieven: «recreation theory, mass society theory, class domination
theory" en "the pluralist scenario". Critcher is het met hem eens om het eerste
perspectief te verwerpen. De geinstitutionaliseerde vrijetijdsbesteding brengt
immers slechts een klein deel van wat mensen doen in beeld. Bovenal worden
de"bigfive" (televisie, alcohol, tabak, kansspelen en sex) gemist."Now it seems
to me that what Roberts does is to esmblish quite importantly that the way in
which we think about leisure in terms offormally structured activities which are
organised, commercialised, and sponsored by the state, actuaUy needs to be rethought in empirical terms." (Critcher, 1981: 36) Elke vrijetijdstheorie
gesteund op een notie van geinstitutionaliseerde vrijetijdsbesteding is com.

pletely inadequate. Ook de mass society theory wordt gemeenschappelijk ges-

loopt.
De echte (paradigma-)tegenstelling wordt dus herleid tot de class dominaNon theory versus thepluralistscenario. Die discussie kritisch weergeven is niet
eenvoudig. Zoals in elke (machts)strijd worden eerst stromannen opgevoerd
omdat die makkelijker te verslaan zijn. Roberts levert kritiek op een bepaalde
versie van de marxistische theorie, die Critcher en het cccs niet delen. De discussie die het cccs opent kan immers alleen worden begrepen tegenover een
dubbele achtergrond: enerzijds hun eigen positionering binnen het
(neo)marxistische veldg en anderzijds hun debat met de conventional wisdom
in de vrijetijdstudies. Die worden dan op hun beurt vereenzelvigd met de
positivistische functionalistische sociologie, terwijl ze daar niet zonder meer
in thuishoren (zie verder bij de bespreking van Rojek).
Hoe dan ook, Critcher verdedigt zich eerst tegen het door Roberts opgehangen beeld van de class domination theory. Die zou elke vrijetijdsvraag herleiden tot een kwestie van klassenverhoudingen. Zo blijkt uit de mediastudies,
waarin media worden voorgesteld als een samenzwering tegen de belangen
van de werkende klasse, terwijl een consensus-perspectief zou besluiten dat de
media zijn wat het (conservatieve) publiek wil. Dat vindt Critcher (terecht):
" a somewhat crude theory of ideology" (Tomlinson, 1981: 37).
Tegenover het jeugdonderzoek van het cccs, dat de jeugdcultuur in verband
brengt met socialisatie in bepaalde sociaal-economische posities, verkiest
9

Het moge hier voistaan te wijzen op een positionering op meerdere vlakken. (1) Allereerst is
er de positie van het marxisme in een land waar het omzeggens nooit een praktische politieke relevantie had (Thompson, 1963; Anderson, 1969, de discussie tussen Anderson, Nairn
en Thompson in the New Lep Review, Johnsson, 1980). (2) Dan is er de kritiek op een
mechanistische (stalinistische) lezing van het marxisme ten voordele van het "Westers
marxisme" (Anderson, 1976). (3) Ten slotte is er binnen het Westers marxisme de discussie
tussen een structuralistische en een culturalistische pool (Hall, 1981). Dat alles bepaalt de
problematiek van het cccs (Hall, 1980). We beperken ons hier tot de polemiek met de'vrije-

tijdstudies'
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Roberts een analyse in termen van generatieconflict en jeugdcultuur. Leeftijd is
daarbij belangrijker dan klasse. Tegen een derde perspectief van het cccs, het
alienatieperspectief, waarin vrijetijdsgedrag gerelateerd wordt aan de alienatie
binnen de arbeidsverhoudingen, verdedigt Roberts een pluralistisch scenario.
Daarin hebben verschillende perspectieven een plaats, waardoor elk alternatief
66n van de mogelijke interpretaties wordt. Critcher (1981: 38) vindt dat een

ontwijken van de discussie: «One can't simply say'well we are going to start from
a di#erentposition; because that really leaves them in control ofthejield, with the
alternatives as a fringe." Klasse wordt in dat perspectief 66n van de variabelen.
Andere variabelen als leeftijd, geslacht, gezinstoestand of opleiding, zijn even
belangrijk of zelfs belangrijker. "These are drawn together, as a counter-influence to the influence Of class, in the notion of life-style" (Critcher, 1981:39). In
tegenstelling tot bijvoorbeeld Parkers opvatting is arbeid bij Roberts een zwakke causale variabele. Dat alles leidt tot het beschouwen van vrijetijd als een
relatief autonoom veld, met een eigen interne dynamiek.
Critcher ontwikkelt drie tegenargumenten. Ook uit Roberts' eigen gegevens valt af te leiden dat elke gezinsdynamiek doorkruist wordt door de positionering binnen de sociale klassen. Het gezin is namelijk een element in de
reproductie van de klassenverhoudingen, en precies dat moet als een verklarende dynamiek worden beschouwd. Ten tweede valt het moeilijk vrijetijdspatronen te ontdekken die door alle klassen heen lopen. Critcher zet zich
daarbij wel af tegen een formalistische klassendefinitie. Hij argumenteert dat
juist het dagelijks leven in het gezin, in de leeftijdsgroep, in de etnische
gemeenschap, in de levenscyclus en de sekserollen, vorm geven aan en
gestructureerd worden doorheen de maatschappelijke klassenposities. Ten
slotte bekritiseert hij in de vrijetijdstudies de afwezigheid van een dynamische
historische visie, die wordt vervangen door een verzakelijkte groeidynamiek
van een vermeend zelfstandig vrijetijdsveld.
Defoundingfathers van de Britse vrijetijdstudies worden niet over dezelfde
kam geschoren. "Parker 0#ers a much more open, less closed argument, and yet
in a sense at the same time hardly an argument at al4 whereas Roberts is clearly

stelt Critcher (1981: 45), en het onderscheid
arguing for a spedjic position"
«
wordt als volgt getypeerd: Whereas Roberts says the common nature Ofleisure
demonstrates to us that leisure is essentially classless, what Parker says is that the
common nature Of leisure actually demonstrates to us that that is what you
expect Ofleisure in industrialised society, that it will be mass, that it will be organised, that it will be commercialised and so on. So there is a peculiar kind Ofway
in which they both use the same empirical evidence about dominant leisure
trends, yet oller totally alternative interpretations." (Critcher, 1981: 45-46).
Met het debat wil het cc(:s vier punten op de vrijetijdsonderzoeksagenda

zetten:
· Over welke klassenstructuur spreken we juist?
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· Wat zijn de soorten arbeidservaringen in verschillende sociale groepen of
geslachten?

·
·

Hoe organiseert, opent en sluit de kapitalistische industriele maatschappij
bepaalde vrijetijdsmogelijkheden?
In hoeverre is de gezinsstructuur een noodzaak of een vrije keuze en welke
alternatieven zijn mogelijk?

De behandeling van die vragen zou leiden tot een andere vrijetijdstheorie, een
theorie die zoekt naar de belangrijkste maatschappelijke bepalingen van vrijetijdsgedrag, eerder dan naar een beschrijving van alle mogelijke variaties. «I've
represented what is essentially a determinist notion, with a notion Ofleisure which
incorpomtes culture as a series Of constructive meanings, and not simply as the
satisfaction Ofleisure needs orgratiBcations amongstadults." (Critcher, 1981: 47).
In zijn bespreking van het onderzoek van Rapoport en van Young en
Willmott, voegt Clarke (Tomlinson, 1981) daaraan kritieken toe over de afwezigheid van de markt, het gezin, ras en verzet. Vrijetijdstudies zijn marktgericht zonder de nodige kritische afstand. Het gezin wordt behandeld als een
afzonderlijke sociale instelling, als een onafhankelijke variabele, los van de
productieverhoudingen. Dat blokkeert een geschikte inschatting van de
sociale positie van de vrouw. Groot-Brittannie wordt daarenboven niet
behandeld als een raciaal gestructureerde samenleving, waardoor rassenstructuur en rassencultuur uit het beeld verdwijnen. Tenslotte wordt de maatschappelijke strijd in het algemeen en binnen de vrijetijdspraktijken in het
bijzonder over het hoofd gezien.
Roberts reageert defensief, maar met open geest. Hij betwijfelt de samenhang
van de conventional wisdom en beschouwt zichzelf niet als een "mainstream
conventional sociologisf. Hij vindt de kritiek eerder een kwestie van nuances
(een beetje meer klasse, een beetje minder gezin...). Hij erkent wel de MarxWeber oppositie en betwijfelt inderdaad dat de maatschappij kan verklaard
worden uit 66n centrale dynamiek. Men kan alleen uitgaan van een combinatie van variabelen en dan nog komt men slechts tot een particle verklaring. Er
is grond voor discussie, want hij aanvaardt sommige punten van kritiek (het
gebrek aan historische visie bijvoorbeeld). Parker van zijn kant onderstreept
dat hij alle belang heeft gehecht aan de arbeid en dat "is the way into class, or
perhaps class is mediated by work, by occupation more precisely". Maar hij is het
eens met Roberts dat er geen'motor' is van de samenleving, maar een veelheid
van interacties (Tomlinson, 1981: 56-58).
In wat een debat zonder centraal meningsverschil dreigt te worden suggereert Johnson, de toenmalige directeur van het cccs en gastheer van de vergadering, "that what we need is a careful history Ofstruggle in order to be able to
produce adequate accounts Of leisure and its determinations." (Tomlinson,
1981: 63). Want het gaat toch wel degelijk om het zoeken van de structuur van

166

De ajbakening van een studiegebied

bepaalde sociale sites of instellingen. " What is this social site we're calling leisuref"m. En wat is het verband met andere sites? Wat is het verband met de productie? En daarin zijn de twee categorieen van'reproductie' en'vrijetijdsconsumptie' van cruciaal belang. Daarenboven moet worden nagegaan wat de
ideologische plaats is van de vrijetijd in onze maatschappij. Precies op dat
punt ontstaat een duidelijk meningsverschil in de discussie. Hoe moeten de
activiteiten buiten de arbeid worden geconceptualiseerd? Roberts stelt het
duidelijlc 'And what I'd say is simply this. I don't believe that theories about
socio-cultural reproduction andsocial class can in fact be reconsiled with the evidence about the diversity Ofleisure behaviour." (Tomlinson, 1981: 66).
De discussie is duidelijk geopend, hoewel de agenda nog niet geheel is vastgelegd. De 'traditionele' opvattingen over vrijetijd komen onder vuur te liggen, maar alternatieve paradigma's zijn nog niet uitgekristalliseerd. Drie evenementen uit 1985 tekenen de voortzetting van de polemiek. Er is de
verschijning van The devil makes work van John Clarke and Chas Critcher en
van Capitalism 6 Leisure Theory van Chris Rojek. En op 12 en 13 december
1985 organiseert het Centrum voor Vrijetijdskunde in Tilburg de conferentie:
Alledaags leven, Vrijetijd en Cultuur. Daarmee wordt de discussie ook'gan-

ternationaliseerd'.

Vrijetijd en kapitalisme
Het boek van Clarke en Critcher gaat expliciet in op de uitdaging van Roberts
om de vrijetijd te duiden als een terrein van klassenstrijd (zie het motto vooraan in het boek dat met citaten van Stuart Hall en Ken Roberts verwijst naar
de polemiek). In het tweede hoofdstuk (pp. 13-47) wordt de academische
sociologie van de vrijetijd'gedeconstrueerd', wordt de mal gebroken. De argumenten uit de hoger geanalyseerde conferentie tegen Stanley Parker, Michael
Young en Peter Willmott, Robert en Rona Rapoport en Ken Roberts worden
hernomen. In de vrijetijdstudies worden "zowel de sociale structuur als de
culturele productie verduisterd." " Instead, we are offered leisure as a rejlex of

work (Parker); leisure as a spinn-off from middle class life styles (Young and
Willmott); leisure as an aspect Ofpsychobiological maturation (the Rapoports);
andjinally, leisure as the embodiement ofpluralist diversity (Roberts). Agency the active creation ofpatterns Ofbehaviourand meaning- is left to reside only in
the individual, exercising consumer choice." (Clarke & Critcher, 1985: 45).
'0

In een discussie over het concept site stelt Johnson:" What we want to catch is something Of the
kind Ofhardness in geography, like it is the school down the road. or whatever. Also that is a site
of social relations, like what sociology calls an institution. But that is arrived at historically too,
so sites are historically constructed sites and in leisure it could be thought of like that. Though I
"
must say I would reject "leisure . I think it's necessarily an ideological notion and I prefer to talk
and
reproduction oflabourpower."(Tomlinson, 1981:65-66).
about sites ofconsumption
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Daarentegen, zo verdedigen de auteurs, moet vrijetijd worden bekeken als
een vorm van sociaal handelen. Dat project wordt gedlustreerd aan de hand
van een uitgebreide sociale geschiedenis van de vrije tijd in Groot-Brittanie.
Daaruit wordt al afgeleid dat de vrije tijd niet constant is toegenomen, maar
een wisselend product is van conflicten: "These conficts are conceiled by the
ideology ofhistory as a smooth progression:' (Clarke & Critcher, 1985: 94). Vervolgens is de identificatie van vrijetijd met vrijheid, keuze en behoeftenbevrediging ook misleidend: de vormgeving van de vrijetijd is een toegeving,
een compromis tussen controle en vrije expressie. Meer bepaald worden die
vormen gezocht die vrijetijd gelijkstellen met consumptie, wordt de commerciele vrijetijdssector uitgebouwd. In het laatste deel van het boek wordt
die vrijetijdsmarkt kritisch onderzocht. De fragmentatie en de verschillen
naar leeftijd, sociale positie en geslacht worden niet geanalyseerd als het
gevolg van individuele vrije keuzeprocessen, maar als een cultureel effect van
de markwetten. Vrijetijd reproduceert aldus de klassenstructuur, eerder dan
dat ze een voorafspiegeling van de klassenloze postindustriele maatschappij
zou zijn.
De Britse discussie opent een reeks nieuwe onderzoekslijnen, waarin vooral de feministische vrouwenstudies opmerkelijke nieuwe bijdragen leveren.
Een radicale kritiek op de maatschappelijke onderdrukking van de vrouw,
ook in de vrije tijd, wordt verlengd tot een aanval tegen de vrijetijdsstudies. De
internationale conferentie van de Leisure Studies Association te Brighton in
1988 is echter een gelegenheid voor de conventional wisdom-aanhangers om
zich nogmaals te verantwoorden. Zowel Roberts als Parker gebruiken de gelegenheid om hun aanpak te verdedigen in een zeer druk bijgewoonde workshop op vrijdag 1 juli. Al dagen van tevoren wordt die in de wandelgangen
besproken als de Star Wars-sessie. Naast een bijdrage van Long & Parry
('Immaculate concepts?') staan de twee protagonisten geprogrammeerd met
sprekende titels: Roberts: « Leisure theory: defending the roots and cultivating
"
«
the bmnches en Parker: Leisure: a matter of»edom andpower: 'Conventional wisdom'fights back". We zien op dit congres een wetenschappelijke controverse verlopen met het gebruik van oorlogsmetaforen.
Ken Roberts verwerpt er nogmaals de argumenten van de radicals. Hij verwijt ze zelf geen gemeenschappelijk alternatief te hebben en bovenal vindt hij
het debat gevaarlijk voor het onderzoeksveld: "My own ovemrchingfear is that
academic debates between orthodox and radical scholars will sidetrack the subject into theoretical struggles that have exhausted themselves, and have already
been ejected from other branches of social science - conflict versus consensus,
structure versus agency, and class versus gender: (Roberts, 1990: 106).
Opnieuw wordt beroep gedaan op de Amerikaanse traditie."In quantitative terms America has no rival to worW leadership in leisure research and scho-

larship" (Roberts, 1990: 107). Ze doen niet alleen meer, ze doen het ook
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anders. De Amerikaanse onderzoekers beschouwen zich als leisure scholars en
hebben hun lidmaatschap van een bepaalde discipline achter zich gelaten.
Daarenboven vereenzelvigen ze het begrip leisure met de common sense,
waardoor ze in symbiose met het praktijkveld opereren. Dat is in Europa niet
het geval. Daar is het hoger onderwijs en het onderzoek meer elitair en sterk
verbonden met de traditionele disciplines. Daardoor zijn de vrijetijdstudies
nauwelijks een afzonderlijk onderwerp geworden. Ze blijven sterk bepaald
door de nationale tradities. Roberts visie op de ontwikkeling van het onderzoeksveld is bijzonder. Hij onderstreept de pioniersrol in Frankrijk van
Dumazedier, Samuel, Bourdieu en de Franse Canadees Pronovost, maar men
mag niet uit het oog verliezen "that they are French with all this entails, that
they are writingprimarily about their own people, andfor their own compatriots.' (Roberts, 1990: 110). De Scandinavische ervaring strekt tot voorbeeld
omdat daar alle partijen de sociaal-democratische waarden delen. En: "Perhaps the clearest conception Of a 'leisure problem' has been fbund in the socialist
countries of Eastern Europe" ( Roberts, 1990: 110). Dat alles zondert het Britse
eiland sterk af: "I am absolutely conjident that leisure research and scholarship
in Brimin are characteristically British and di#er signijicantly from all approachesjust outlined. Britain may be among the hardestplaces on earth to be a leisure scholar." (Roberts, 1990: 111).
E6n van de specificiteiten van de Britse traditie is dat het pluralisme er als
theorie inderdaad de overhand neemt. Daarom is het niet toevallig dat precies
.
dAAr de new radicals een basis vinden. Previously leisure research and theory
were too multi-focused to allow wouW-be radicals to besiege an entrenched
orthodoxy, and even in the 1970sthe consensus ispatchy." (Roberts, 1990: 114).
De drie algemene aannames die door de radicalen op de korrel worden geno-

men worden genuanceerd:
· De band tussen vrijetijd en industrialisme, die van de vrijetijd een'afzonderlijke'levensfeer maakt.
·
·

De groei van de vrijetijd op de lange termijn
De bepaling van de vrijetijd door andere sociale rollen, zoals die in verband

met leeftijd, sex en werk.

In het debat inzake "»edom and constraint" is het onjuist te veronderstellen
dat de conventinal wisdom geen rekening houdt met de vele verbanden met
sociale klasse, met geslacht of andere ongelijkheden, noch dat ze een absolute
«
„
idee over vrijheid heeft. When the word 7reedom is used in conventional
definitions Of leisure, it is nearly always prefaced with phrases such as 'relative:
The reason why so-called orthodox scholars stiN refer to freedom in their definitions is straight-forward: social science needs to take account Ofeveryday meanings induding, in the case Of leisure, being able to enjoy oneselfwith freely cho-

"

sen activities. (Roberts, 1990: 118).
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Over de context van de moderne vrijetijd verkiest Roberts de notie"industrialisme" boven het"kapitalisme" van de criticasters. Hoewel, het"isprobablyfair
criticism Ofoldergenerations Ofleisure scholars in most Western countries to say
that they havepaid too little attention to the specifically capitalist characteristics
ofleisure in their societies" (Roberts, 1990: 119). Niettegenstaande dat heeft de
sociologie toch gelijk de overeenkomsten in alle geindustrialiseerde landen te
onderstrepen. De kritiek dat de vrijetijdstudies zich zouden hebben vastgelegd op "the leisure Ofmale workers" (Roberts, 1990: 120) wordt niet aanvaard.
De vrijetijdsociologie h66ft aandacht besteed aan klasse, leeftijd, geslacht en
andere verschillen en er is geen nood aan een herdefinitie van concepten om
die verschillen te vatten.
Ten slotte wordt de kritiek op de oppervlakkige theoretische fundering van
de'orthodoxe vrijetijdsociologie' beantwoord op twee manieren. Het publiek
moet niet theoretisch geintimideerd worden en eenvoudig taalgebruik is dus
van belang. En de vrijetijdsociologie is wel degelijk deel van de meer algemene
debatten. Over het nut daarvan wordt echter getwij feldil.

De Nederlandse versie
Met de organisatie van een internationale conferentie wil het Tilburgse centrum dat Britse debat naar het continent halen. Maar terzelvertijd wordt daar
een eigen agenda aan toegevoegd, een product van de ontwikkelingen in de
Nederlandse vrijetijdstudies. Hoewel die ook sterk Angelsaksisch van inspiratie zijn, liggen de intellectuele bronnen buiten het boven weergegeven debat.
En daarenboven verkeert Nederland in een totaal ander sociaal-economisch
en cultureel klimaat. Zo is de band tussen de modernisering en de industrialisatie er anders dan bijvoorbeeld in Groot-Brittannie of in Belgie (Beckers &
Van der Poel, 1990: 77). Nederland kent een vroege handelskapitalistische
modernisering en een late en onvoldragen industriele revolutie. Dat alles leidt

tot verschillende sociaal-culturele uitingen van de arbeidersklasse en de typi-

sche verzuiling. Die gaat over in een zeer ontwikkelde 'welvaartsstaat',
gesteund op 'wetenschappelijk' beheer van de samenleving. In die context
komen de wetenschappelijke vrijetijdstudies tot ontwikkeling (zie boven). Als
het Britse debat de aanzet levert tot een radicale kritiek op de conventional
wisdom, krijgt de discussie in Nederland een eigen inhoud. Men zou kunnen
zeggen dat ze in Groot-Brittannie gedragen wordt door een emanciperende
interesse voor de populaire cultuur als expressie van klassentegenstellingen,
"

"Howeverplacing Parker's arguments within a broader theoretical lineage is Oflitte le assismnce
for establishing whether his views about contemporary leisure are right or wrong. Nor does it
make the arguments any easier to undersmnd." (Roberts, 1990:122)
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terwijl ze in Nederland eerder een 'libertaire' inspiratie heeft tegenover de
bureaucratische en scientistische'planning voor vrijheid'1:
De vernieuwingsbeweging verloopt in twee fasen. De protagonisten van de
eerste discussie zijn Kamphorst en Beckers (1976-1983), die van een tweede
'rectificatie' zijn enerzijds Beckers en anderzijds Mommaas en Van der Poel
(1984-1985). Beckers (1991) doet zelf het verslag (zie ook Meijer, 1985). De
afbakening van een academisch veld 'vrijetijdsonderzoek' gebeurt met de
publicatie van een register door Kamphorst en Withagen (1976), beiden
werkzaam aan de afdeling sociologie in Utrecht. Beckers heeft dan al kritiek
op een eenzijdige selectie (teveel studies uit Utrecht en Breda, te weinig uit
Amsterdam, Wageningen en Nijmegen; teveel gericht op empirisch positivisme, teveel gericht op openluchtrecreatie...). De verschillende 'sensibiliteit'
groeit uit tot een heuse controverse die binnen het in 1976 gestarte Interuniversitair Werkverband Vrijetijd (IWV) en op andere plaatsen aan bod komt.
Al op de eerste postacademische cursus Vrijetijd door het IWV in Leuven
georganiseerd op 8 en 9 mei 1980, (enkele maanden na het Britse seminarie)
verwijst Beckers enigzins polemisch naar de door Kelly in 1974 opgesomde
alternatieve paradigma's in het vrijetijdsonderzoek: de systeembenadering
("De aptand tussen onderzoek en maatschappelijk werk is daarbij vrij sterk. De
wetenschappers moeten zich hier dus ook niet voor hun daden verantwoorden"),
de actorcentristische benadering ("De werkelijkheid wordt dus meer beschreven vertrekkend vanuit de mensen zelf') en het conflictparadigma ("Deze richting wordt in de recreatiesociologie nog wat verwaarloosd, maar dit komt wel
gedeeltelijk omdat het in feite een variant is op de systeembenadering met een
duidelijker positiebepaling"). En hij voegt eraan toe: "Het zou handig zijn dat
iedereen duidelijk zou stellen tot welke richting hij wordt aangetrokken, omdatje
dan beter weet waarje smat, omdathetfunkties hee# voorje werk, je manier van
onderzoek, je manier waarop je tegen de dingen aankijkt." (Van Mechelen, 1980:
93).

12 De discussie is een zaak van sociologen en sociale wetenschappers. Het is opvallend hoe een
in Nederland toch sterke sector als het sociaal-agogisch werk niet betrokken is in de vrijetijddiscussie. Toch heeft een auteur als Ten Have (1975) een uiterst interessant werk
geschreven dat zich kan meten met wat er in de Duitse Freizeitpadagogik is geproduceerd.

Het boek is meer dan een werk over vrijetijdsopvoeding. Het behandelt op een vrij theoretisch niveau de vrije tijd als tijd en als activiteit in functie van vrijheid en emancipatie. Daarmee poogt het, verwijzend naar de vrijetijdliteratuur - De Grazia, Dumazedier, Fourastie,
- Dahrendorf, Elias,
Kamphorst, Kruijt, Pieper, Spruijt, Van Delden-, maar ook breder
Erikson, Freud, Fromm, Habermas, Mannheim, Marcuse, Marx, Rogers, Sartre, Skinner,
Watzlawick - de vrijetijd als vrijheidsbeleving en zelfbeschikking te duiden. Het werk bevat
interessante uitwijdingen over de relatie vrijheid-noodzakelijkheid (zie verder). De vrijetijdsopvoeding en de vrijetijdstudie zijn in Nederland gescheiden gebieden gebleven. Dat
heeft ongetwijfeld bijgedragen tot het overwicht van de Angelsaksische invloed op de DuitsFranse inbreng.
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Beckers zelf opteert voor de actorcentristische benadering. Die keuze is geinspireerd door de kritische theorie van de Frankfurter Schule, de ontwikkeling
van een interpretatieve sociologie en het inzicht van het belang van expliciete
theoretische keuzes (Beckers, 1991: 226). In navolging van Cheek en Kelly,
opteert Beckers voor de studie van de vrijetijd van intentioneel handelende
subjecten in concrete tijd-ruimtelijke situaties. Het gebruik van kwalitatieve
onderzoekstechnieken wordt verdedigd, zoals die op een conferentie van de
Britse Leisure Studies Association in 1977 in Manchester door Rhona Rappo-

portwaren geillustreerd (Beckers, 1977, in Beckers 1991: 228).
Die herorientatie valt - niet toevallig - ook samen met de eerste tekenen
van crisis van de welvaartsvoorzieningen. De soci*al engineering blijkt meer te

bevatten dan wetenschappelijke waarheid. Vooral nu de economische groei vertraagt komen verschillende belangen en waarden meer naar voren. In Planning
voor Vr#heid (1983) maakt Beckers een analyse van de overheidstussenkomsten
op het gebied van vrijetijd en recreatie. Vrijetijd krijgt historisch vorm door er
zowel ideeel als praktisch een interventiegebied van te maken. Door dat proces
heen wordt tezelfder tijd een gebied van'vrijheid' gelegitimeerd, dat onderwerp
wordt van planning en'beheersing'. Dat op zich is al een ideologische constructie, want sociologisch is'vrijheid' al een problematisch begrip. Beckers verwijst
naar Berger (Beckers, 1983: 15) die het idee dat tijd vrij kan zijn naar een presociologisch tijdperk verwijst, omdat elke tijd normatief bepaald is. Vrijetijdsbeleid is dus een vorm van disciplineren, maar een noodzakelijke disciplinering.
Want in navolging van Mannheim wordt planning als een nood7Akelijke voorwaarde gezien voor het scheppen van een ruimte voor individuele vrijheid.
Precies op de erkenning van het feit dat zo'n ruimte inderdaad ook bestaat
steunt Beckers zijn zogenaamd'actorcentristische' benadering van de vrijetijd.
Die stelt vooral dat het begrijpen van wat er in de vrijetijdsbesteding gebeurt
niet alleen via de structurele kenmerken kan gebeuren, maar noodzakelijkerwijze een visie op de handelende persoon vereist. Zo'n, ik zou zeggen dialectische en historische benadering van de vrijetijd in de sociale context, concretiseert enerzijds de maatschappelijke determinanten van de 'ruimte' voor
individuele vrijheid (die daardoor sterk afhankelijk van de context wordt) en
onderstreept de plaats van de individueel handelende persoon in de vormgeving van de vrijetijdsbesteding. Een niet-positivistische stroming binnen het
Nederlandse vrijetijdsonderzoek is geboren. De vorming ervan is op verschillende tijdstippen beinvloed door de ontwikkelingen in Groot-Brittannie.

Vrijetijd als structuratie
Die invloed geldt ook voor Hans Mommaas en Hugo van der Poel. Die hebvia Beckers(!)
tijdens hun Wageningense sociologiestudie kennis

ben -
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genomen van de kritiek van Giddens op de functionalistische mainstream
sociologiebeoefening. Mommaas typeert Giddens' opvatting over de orthodoxe consensus in de sociologie met vier kenmerken: (1) een positivistische
wetenschapsfilosofie, (2) een objectivistische werkelijkheidsvisie, (3) een
functionalistisch verklaringsmodel en (4) een politiek-liberale theorie over de
industriele maatschappij (Mommaas, 1985). In dezelfde bundel spreekt
Giddens zelf van twee methodologische kenmerken (het postulaat van het
naturalisme en het functionalisme) en een substantieel derde kenmerk in een
gedeelde theorie over de industriele samenleving (Giddens, 1985).
Centraal in Giddens' poging tot synthese is de uitwerking van een handelingstheorie, die het klassieke structuur-actor dualisme overstijgt. Daartoe
worden inzichten uit de etnomethodologische traditie, het symbolisch interactionisme, fenomenologie, pragmatisme e.a. naar voren gehaald. E6n van de
belangrijke uitgangspunten van Giddens' structuratietheorie is de notie van
de 'kundige actorent de "knowledgeable agents". «Daarmee bedoel ik dat we
behoorlijk wat weten over de voorwaarden voor onze sociale aaiviteiten, over
waarom we handelen zoals we handelen" (Giddens, 1985: 16-17). Dat staat in
tegenstelling tot het beeld van de gedetermineerde mens, de passieve cultural
dopes, die Giddens in het functionalisme en het structuralisme terugvindt.
Die kundige actoren handelen binnen een structurele dualiteit, waarin handelingsomgeving en handelingsresultaat beide zijn vervat.
Het handelingsbegrip in de structuratietheorie steunt expliciet op drie concepten: discursief bewustzijn, praktisch bewustzijn en het onbewuste (Giddens: 1976). In de uitwerking van de structuratietheorie en zeker in de toepassingen ervan wordt echter de nadruk gelegd op de bewuste componenten:"In
deze traditie wordt het handelen opgevat als zingeving en het sociale leven bestudeerd als een "productie" van bewust en kundig acterende individuen" (Meijer,

1985: 50) of verder: "In de structuratietheorie verschijnt de actor als een competente actor die, bij wijze van spreken als een praktiserend sociale wetenschapper
heel goed in smat is in zijn Of haar interacties onder andere rekening te houden
metde werking van 7eed-back'principes" (Meijer, 1985: 57)13. De invoering van
de Giddensiaanse problematiek via het thema van het dagelijks leven wordt
niet zozeer als een interessant studieobject verdedigd, maar als een epistemologische voorwaarde voor geldige kennis. Dat hangt samen met het pleidooi van
Schutz' fenomenologische sociologie, die Giddens heeft geinspireerd, en met
de obsessie met de kundige actor, die een definitief einde kan maken aan de
ongewilde bepaling van de handelende persoon door de structuur.

" In hoofdstuk

7 bespreken we de noodzaak van een

subjecttheorie voor de studie van de

vrijetijd. De onderschatting van de werking van het onbewuste in Giddens' structuratietheorie beschouwen we als een belangrijke zwakte van de theorie. Dat tekort wordt meegenomen in de toepassing van het paradigma in de vrijetijdstudies.
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Vanuit die inspiratie radicaliseren Van der Poel (1984) en Mommaas en Van
der Poel ( 1985) de wending van Beckers. De aandacht moet worden gericht op
sociale praktijken, op interacties in contexten en dat moet gebeuren op een
sociologische wijze. Gepleit wordt voor een samenhangend en uitgewerkt conceptueel kader, voor een hoogwaardige en dichte theorie. Van der Poel (1984)
bekritiseert Beckers omwille van de 'vloeibaarheid' van de begrippen en
omwille van het edecticisme. In zekere zin wordt het terrein van de discussie
verbreed dn verplaatst: het gaat om een algemeen sociologische theoretische
discussie en slechts in tweede orde over een theorie over de vrijetijd. Zoals Van
der Poel (1993: 21-22) later in zijn proefschrift zal schrijven: "Ikprefereer een
diepergaande introductie van een relatiefonbekende theorie boven een noodzakelijkerwijs oppervlakkiger blijvende introductie van meerdere theorietn, temeer
omdat ik ervan overtuigd ben dat ik al vergelijkende er toch voor zou opteren om
in het stramien van de structuratietheorie verder te werken. De structuratietheorie biedt mij voWoende om het handelen van mensen in algemene zin te begrijpen,
dus ook het handelen in de vrijetijd. Over de vrijetijd zegt Giddens vrijwel niets;
de structuratietheorie levert dan ook geen oplossing voor het probleem van de conceptualisering van de vrijetijd. Het levert echter wel een begrippenkader waarmee
kan worden gekeken naar de bestaande aanzetten tot een dergelijke conceptualisering en waarmee deze aanzetten op een samenhangende wijze in kaart kunnen

worden gebracht en waar nodig gekritiseerd:' Binnen het niet-positivistische
'kamp' is het nu zaak Giddens' paradigma als referentiepool aan te bieden.
In een aantal bijdragen doen Mommaas en Van der Poel (1984; 1985; 1987)
een poging om het veld klaar te maken voor een nieuwe orientatie. De studie
van de vrijetijd moet aandacht ontwikkelen voor de context. Dat betekent niet
dat vrijetijdsbesteding contingent wordt, evenmin dat ze eenvoudigweg pluralistisch is. Ze is wel degelijk te begrijpen in een historisch gevormde context
en gevat in een samenhang met andere dagelijkse praktijken. Hoewel ze pleiten voor een 'sociologiseren' van de studie van de vrijetijd, staan ze sceptisch
tegenover de sociologie als discipline en pleiten ze voor een 'sociale theoriet
waarin inzichten uit verschillende disciplines worden geintegreerd (Mommaas & Van der Poel, 1984: 36)
Blijft de kwestie van de'vrijheid', die specifiek zou zijn voor die praktijken:
«
In recent literature on the subject, the existing association of leisure with freedom and the related problem of theorization of that notion of freedom seems to
be used as a scapegoat in thefailure to come togrips with thephenomenon Ofleisure. Freedom would imply unpredicmbility and is therefore, to a certain extent,
sociologically undejinable. Some even want to equate thatpart Ofhuman behaviour which is not smtistically explicable with human freedom" (Mommaas &

Van der Poel, 1987: 165).
Er moet een aangepaste theorie worden ontwikkeld, want, met een verwijzing naar Giddens' notie van de dubbele hermeneutiek van de sociale weten-
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schappen: benoemen maakt een sociaal feit. De theorie staat echter niet los
van de ideologie. Vrijetijd is namelijk verbonden met de reproductie van de
arbeidskracht of met de belangen van het aanbod op de markt. De ascriptie
van'vrijheid' dient om dat te verbloemen. De condities voor die vrijheid worden niet blootgelegd. Als er in alle relaties macht zit, hoe kan dan over vrijheid

worden gesproken? "Both within 'conventional wisdom' as within new perspectives, freedom does not appear as a constitutive part of social reality, but as
.

something outside the realm of existing social order or'constraining' structures
(Mommaas & Van der Poel, 1987: 168). De notie'vrijheid' moet opnieuw een
plaats krijgen in de sociale wetenschappen. Vrijheid en controle zijn niet
elkaars tegengestelde, macht is niet alleen repressief maar ook productief.
De conferentie in Tilburg moet die ontwikkelingen in zekere zin bezegelen.
Beckers (1995) geeft de doelstellingen weer. De aandacht zou moeten worden
verlegd van algemene beschrijvingen van patronen van vrijetijdsgedrag naar
de bestudering van de concrete praktijken binnen de alledaagse context van
vrijetijd en vrijetijdsbesteding. De studie van de vrijetijd zou weer aansluiting
moeten vinden op concepten in de sociale theorievorming, zoals die medio
jaren tachtig tot ontwikkeling waren gekomen: de tijdgeografie in navolging
van Hagerstrand, de structuratietheorie van Giddens, het leefstijlonderzoek A
la Bourdieu en de figuratiesociologie van Elias.
Uitdrukkelijk wordt in Nederland een koppeling gezocht met de Britse
evolutie, hoewel beide ontwikkelingen dus op andere polemieken berusten.
Het aanknopingspunt is dat in beide discussies het belang van concrete studie
van sociale praktijken wordt onderstreept. In de Britse discussie 'dienen' die
gevalstudies om de structurele ongelijkheid en de dialektiek van onderdrukking, instemming en verzet te duiden. In de Nederlandse variant komt men in
zekere zin opnieuw tot een pluralisme, niet in theoretische zin, maar in de zin
van niet- gehierarchiseerde 'modulen' (Van der Poel, 1993) in het dagelijks
leven. Giddens wijst immers systeemdynamieken af, verwerpt evolutietheorieen in de sociale wetenschap. Volgens hem zijn sociale gehelen het gevolg
van contingent geproduceerde sociale systemen. De dynamiek daarvan wordt
slechts in de vage termen van "levels of space-time distanciation" en"episodic
transitions" gevat. In die zin levert Giddens (1982) een echte kritiek op - geen
verwerping, maar een'overstijgen' van - het marxisme,4, ook in de culturalis-

14

Zie voor een interessante repliek op de Giddensiaanse kritiek: Erik Olin Wright (1983). Giddens' A Contempomry Critique Of Historical Materialism wordt gelezen als enerzijds een
"
orthodoxe" bevestiging van de arbeidswaardeleer en het kapitalistische arbeidsproces en
anderzijds als een afwijzing van het marxistisch functionalisme, reductionisme en evolutionisme. Olin Wright aanvaardt het verwijt van functionalisme en verwerpt de kritieken van
reductionisme en evolutionisme, temeer omdat ook de structuratietheorie in zekere zin als
een evolutietheorie kan worden bekeken.
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tische versie van het cccs. Zeker de politieke en maatschappelijke positionering van beide perspectieven is erg verschillend.
Men zou dus kunnen zeggen dat de Tilburgse conferentie ook het einde
inluidt van de invloed van het cccs in de vrijetijdstudies. Hoewel haar inbreng
in de Tilburgse conferentie substantieel is, is die er toch niet in geslaagd de
nieuwe orientering beslissend te bepalen. Twee elementen zijn hierbij van

belang. Enerzijds is er de interne ontwikkeling van het cca zelf, in de context
van Thatchers Groot-Brittannie (waarop we later nog terugkomen). Daardoor zijn de bijdragen, zowel in de plenaire zitting als in de werkgroepen, er
niet in geslaagd als een nieuw paradigma, een voorbeeld van'goed' onderzoek,
te verschijnen. Ze blijven een algemene inspiratie voor cultuurstudies, zonder
dat ze methodologisch, theoretisch en conceptueel paradigmatisch worden.
Vooral hun zoektocht naar de juiste bemiddeling tussen 'structuralisme' en
'culturalisme' en hun aandacht voor conflict en verzet worden niet gedeeld.
Anderzijds blijft de 'crisis' in de vrijetijdstudies gesteld in termen van de
sociologie van de vrijetijd. Het cccs ontstond in een letterenfaculteit, steunde
op de linguistische varianten van marxisme en psychoanalyse, was sterk historiserend en was gericht op interdisciplinariteit. Daartegenover staan nu alternatieve paradigma's binnen de sociologie zelf. Die winnen aan invloed door
de Tilburgse conferentie.
Die balans kan men al lezen in het opzet van de conferentie (zie Meijer,
1985; Van Zuilen, 1985 en Mommaas en Van der Poel, 1985). Ze komt ook
naar voren in de scepsis van enkele plenaire lezingen. Tomlinson (1987: 29)
pleit voor een vernieuwing van de sociologie van de vrijetijd, geinspireerd
door de culturele kritiek op de ideologische natuur van de vrijetijd: "Some
tendencies in Cultural Studies do exceed the boundaries ofanalytical credibility,
.
particularly under the influence ofa Freudian obsession with the unconscious .
Dieleman (1987) spreekt van de'slijtage' van het cccs-paradigma.
Niet zonder belang daarbij is de volgende vaststelling van Tomlinson
(1987:30): "Leisure studies has o#2red an emergentprofession an analytical aca-

demic underpinning Cultural studies has been a more political project. Where
they have blended, in experiments at cultural innovation in radical localpolitical
structures, which the Conservative government in Brimin has now scrapped (the
Greater London Council; the Shefield City Council), we see both the limimtions

of traditional leisure studies approaches, and a new form of Messianism in the
sphere of cultural politics." De band van de vrijetijdstudies met een aantal
beroepen maakt haar ook zeer gevoelig voor de veranderende professionele
context. De "academic underpinni«' wordt verder eerder gezocht in de sociologie van het postmodernisme dan in een neomarxistische positionering.
De conferentie wordt afgesloten door Mommaas (1987) met een beschouwing over de economische crisis en het'post-modernisme'. Mike Featherstones Li»tyle and consumerculture is op de conferentie nog een paper in een
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workshop. Later zou het tijdschrift Theory, Culture en Society een referentie in
de discussie worden. De polemiek die is ontstaan in de crisis van de welvaartstaat wordt'opgelost' in de postmodernistische golf.

Vrijetijd en postmodernisme
In die context wordt de bijdrage van Chris Rojek tot het debat belangrijker.
Enigszins buiten het institutionele veld blijft hij over de vrijetijd publiceren.
Hij wordt 66n van de 'postmoderne' theoretici over het onderwerp. Het is
interessant zijn intellectuele ontwikkeling te volgen. Weinige auteurs geven de
lezer trouwens zulke persoonlijke gegevens mee, inzichtelijk voor de ontwikkeling van de gedachten. «I often think about the circumsmnces that led me into
a career which Inever intended tojollow -but which, IshouW add, has in many
ways been a revelation to me" (Rojek,1993: ix-xiii). Hij studeert sociologie in
Leicester in de tweede helft van de jaren zeventig. Hij is er deel van de neomarxistische en feministische pogingen om het kapitalisme te duiden. Radicaal feminisme ligt hem niet en het structuralistisch marxisme van de Althusserianen is "over-abstract". Hij sympathiseert meer met de vroege geschriften
van Marx en via Eric Dunning komt hij in contact met de werken van Norbert
Elias. Een academische carritre wordt hem in de eerste jaren van Thatcher
twee jaar lang onthouden. Hij wordt deel van het arbeidskracht-reserveleger
en leert in verschillende jobs (afwasser in een hotel, magazijnier in een grootwarenhuis, enquaeur voor de volkstelling) «the contrast between a buoyant
"
leisure industry and the reality Ofmass unemployment.

In

1981

verkrijgt hij een contract voor 66n jaar in Plymouth (College of St

Mark and St John). Daar begint de studie van de vrijetijd. "As to why I selected
leisure as a suitable subject for my energies, I must confess to a degree of calculation". Het belangrijkste element is de achterstand ("Ifound an area becalmed
in the functionalist preocupations Of the 19605") en de theoretische armoede
("Nobody had seriously tried to simate leisure in the context of classical social
theory. Marx, Durkheim, Weber, Freud and Veblen seemed to countfor nothing
in the academic study Of leisure»15) Vrijetijdstudies kon enig opruimwerk
gebruiken en dus"it looked like afair betfor makingan impact' ("Ifthissounds
unduly Machiavellian, it had less to do with my nature than with a sober assessment Of the academic career options open for a young sociologist in Thatcherite
Britain"). Of hoe de algemeen maatschappelijke context een invloed heeft op

ontwikkelingen binnen wetenschappelijke vertooggemeenschappen.
"

Zo'n krachtige affirmatie staat niet helemaal los van het Britse eilandgevoel en het gebrek
aan kennis van andere talen. Een kleine zoektocht in de Duitse of Franse literatuur had wel
een ander beeld vertoond dan deze nare gevolgen van het Engelse pragmatisme.
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Aansluitend gaat Rojek naar Queens College in Glasgow om er sociologie als
hulpvak te doceren. In de context van een zware lesopdracht, een bijjob en de
publish orperish-druk om de werkonzekerheid te verminderen, wordt Capimlism 6 Leisure Theory (1985) bij Tavistock voorbereid. In hoeverre de auteur
op de hoogte is van de boven beschreven ontwikkelingen in het Britse vrijetijdsveld blijkt niet uit het boek. «In theearly 1980s capitalism seemed tobethe
obvious context for exploring leisure theory" (1993:xi). Zou hetzelfde boek in de
jaren negentig worden geschreven dan zou het ongetwijfeld een andere focus
hebben meegekregen:"This time it would be on 'Modernity' rather than 'Capi..
mlism

(1993: xii). Die versie zal met Decentring Leisure. Rethinking Leisure
Theory in 1995 het licht zien. De verschuiving van aandacht in Rojeks
geschriften is tekenend voor de ontwikkelingen in de laatste tien jaren.
Rojek'ontsnapt' aan de academische werkdruk via een aanbod in 1986 om
de sociologiecatalogus van Routledge & Kegan Paul te gaan leiden. Daar
wordt ook de'wending' gemaakt via Leisure for Leisure ( 1989) naar Ways of

(1993). Hij keert terug naar de academie, eerst als professor in de
sociologie in Staffordshire en dan in 1996 als deputy van Mike Featherstone in
het getransfereerde en hernieuwde onderzoekscentrum Theory, Culture and
Society in Nottingham.
Capitalism 6 Leisure Theory ( 1985) verschilt op minstens twee punten van
Decentring Leisure. Rethinking Leisure Theory (1995). Het eerste neemt het
kapitalisme als contextueel referentiepunt16, het tweede stelt de as 'moderniteit-postmoderniteit' centraal. Het eerste boek is gebouwd rond verschillende
theoretische invalshoeken, het tweede is thematisch opgebouwd en zoekt veel
minder theoretische consistentie. Op zich is dit niet alleen tekenend voor de
ontwikkeling van de auteur, maar illustreert het ook de verschuiving die binnen de vrijetijdstudies is opgetreden. In 1985 wil de auteur de vrijetijdstudies
Escape

verrijken met theorie (meer zelfs: "On the one side they (our thoughts, e. c.) persue the grand ambition offormulating a general theory ofleisure" 1985:1). Tien
jaar later wordt gepleit voor een'decentreren' van het studieobject.
Het wetenschappelijke project van de uitbouw van een "self-referential
theory Of leisure" - dat nog als een behartenswaardig project wordt gesteld heeft volgens Rojek zowel het zoeken van een bredere theoretische inbedding
nodig, als een kritiek op de Realsoziologie van de positivistische traditie. Het
boek plaatst zich dus als een kritiek op de dominante functionalistische en
positivistische praktijk. «Ishallargue that the main defects in socialformalism,
the dominant research tmdition in the sociology Of leisure, arise»m the failure
to situate leisure relations in the context ofthe history andgeneralpower structu-

16

Kapitalisme wordt gezien als een historisch specifiek machtssysteem, gesteund op tegengestelde belangen, individuele competitie en een ideologie van toe-eigening. Vrijetijd dient
zowel de reproductie als de ondermijning van die principes.
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re Ofcapimlist society." (Rojek, 1985: 3). Rojek spreekt van sociaal formalisme,
eerder dan van functionalisme. Functionalisme is conservatief, terwijl auteurs
als Parker en Roberts toch meer met conflict en dynamiek bezig zijn (Rojek,
1987:209).

Om die tekorten tegen te gaan is het nodig een verborgen traditie in vrijetijdstudies weer op te halen. Ook al hebben ze niet expliciet over het probleem
van de vrijetijd geschreven, Marx, Durkheim, Weber en Freud moeten worden bestudeerd omdat ze een historische en structurele context leveren. Daarenboven bevatten ze bouwstenen tot de verschillende paradigma's die elkaar
op het terrein van de vrijetijdstudies bestrijden en waartussen geen "ultimate
consensus" te verwachten ist: Vanuit een Eliasiaanse invalshoek analyseert
Rojek die strijd als een competitie tussen "scientipc esmblishments'I waarbij
van een machtshierarchie sprake is.
Als context voor die paradigmastrijd binnen de vrijetijdstudies worden
vier'misvattingen' die behoren tot de kapitalistische ideologie aangegeven. De
eerste is de gelijkstelling van vrijetijd met arbeidsvrije tijd ("leisure" met «free
time").'Vrije tijd' heeft geen intrinsieke betekenis, en daarvoor verwijst Rojek
naar de onduidelijke resultaten van onderzoek met een operationalistische
vrijetijdsdefinitie en naar het probleem van de 'vrije tijd' van vrouwen. Hij
bepleit een contextuele definitie, waarbij vrijetijd niet met vrijheid wordt
«

I. ,

geassocieerd maar met systems of legitimation . Vri)heid, noch 'tijd' zijn
wezenlijk voor een vrijetijdtheorie, maar wel de benoeming van bepaalde
activiteiten ten opzichte van andere activiteiten als'vrijetijd'. En dat proces is
historisch bepaald als een wisselwerking tussen maatschappelijke belangen en
is dynamisch. Vier belangrijke tendensen tekenen de verandering in de hedendaagse vrijetijd: privatisering, individualisering, commercialisering en pacificatie (Rojek, 1985: 19). In een brede historische context bekeken, contrasteren
ze met het carnaval van de Middeleeuwen, als een kwalitatief andere manier
van "licensed transgression Ofthe everyday rules ofsocal life" (Rojek, 1985: 28).
Ze kunnen evenmin worden verklaard als een uitdrukking van iemands klassenpositie, omdat in die verklaringsmodellen andere niveaus van sociale integratie worden onderschat. De belangrijkste zijn: nationalisme, seksisme en

civilisatie.

Marx en Durkheim worden bestudeerd om de sociale sturing van de vrijetijd te duiden. Daarbij worden beide theorieen samengevat als een verklaring

" Hier heeft
Rojek het nog over"paradigmatic rivalry" als"a state in which a number of mutually incompatible theoretical perspectives hold the terrain" (Rojek, 1985: 5). Tien jaar later
aanvaardt hij de waarheidsaanspraak van verschillende exclusieve perspectieven (Rojek,
1995).

179

Hoofd uk 5

van de maatschappelijke ordening,8. Hoewel de antikapitalistische inzichten
van Marx niet worden weerhouden (en dus de verwezenlijking van een'rijk
van de vrijheid' als een aspect van het postkapitalisme van de hand wordt
gewezen), gebruikt Rojek de discussie van Marx' kritiek op het kapitalisme
wel om de gebondenheid van de vrijetijd te bevestigen: « Marx's viml analytical insightfor leisure theory is his recognition that under capitalism, relations Of
leisure are tied to property relations. Leisure time is not a thing in itself' (Rojek,
1985: 46). Rojek volgt het neomarxisme omdat klasse en cultuur fundamenteel zijn, omdat gender en geschiedenis niet mogen worden verwaarloosd,
omdat machtsverhoudingen centraal staan... Maar hij vindt het aangeboden
beeld op de machtsverhoudingen te eenzijdig, is het niet eens met het concept
hegemonie (Rojek, 1987). Vanuit een Durkheimiaans perspectiefwordt vrijetijd dan geduid als de geseculariseerde vorm van morele herbronning tegen
'abnormale vormen van arbeidsdeling; namelijk de anomie, de gedwongen
arbeidsdeling en de disfunctionele coordinatie. Zo'n organische en naturalistische visie wordt echter van de hand gewezen vanwege een gebrekkige empirische onderbouw en een onderschatting van de impact van creatieve individuele o f collectieve actie.
Weber en Freud worden aangevoerd om te wijzen op de gebrekkige efficientie van zo'n sociale regulering. Webers bijdrage aan een vrijetijdsociologie
zou volgens Rojek drievoudig kunnen zijn: een analyse van de arbeid in het
kapitalisme, de rationaliseringsthese en het begrip leefstijl. De uiteenzetting
wordt voorafgegaan door een beschouwing over Webers positie inzake'lot' en
'keuze'. Weber ziet vier vormen van zinvolle activiteit: traditionele, affectieve,
waardenrationele en doelrationele actie, waarbij de twee laatste «objektive
Richtigkeitsrationalitat" genoemd worden. Die instrumentele, op wetenschappelijke kennis gebaseerde rationaliteit is echter onvoldoende om het menselijk handelen te verklaren. Er is inderdaad een keuze van het individu en die
berust op een breder scala motieven. Zo onderscheidt Weber in het sociale
leven een 'heroische ethiek' van een 'ethiek van het gemiddelde'. De eerste
levert een gedragscode op waaraan men alleen in uitzonderlijke omstandigheden beantwoordt en gewoonlijk dus een streven blijft, terwijl de tweede zich
neerlegt bij de dagelijkse tekortkomingen van de menselijke natuur en die als
richtlijn neemt. Welk waardepatroon een mens aanneemt steunt niet op een
rationele keuze, maar op irrationele gronden. Daarom moet ook elk project
van rationele maatschappelijke ordening falen.
Het is om die irrationele ondermijning tegen te gaan dat'vrijetijd' niet past
in het model van het kapitalistische ondernemerschap. Dat steunt op een
andere (irrationele) motivering, met name die van het verzamelen, uitgedrukt
u

We zullen ter gelegenheid van onze eigen uitwerking van de lectuur van Marx een kritische

bespreking van Rojeks lezing hernemen. Zie hoofdstuk 6.
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in een puriteinse protestantse arbeidsethiek. De verspreiding van die ethiek
maakt deel uit van het disciplineringsproces, dat centraal staat in Webers
rationaliseringsthese. Vrijetijdsbesteding moet dus ook, in overeenstemming
met de vereisten van accumulatie en productie, sociaal geregeld en bureaucratisch gestuurd worden. Op die wijze dringt de routine het dagelijks leven binnen, zij het onder de vorm van verschillende levensstijlen.
Ook Freud geeft een bijzondere plaats aan het spel in zijn theorie over het
onbewuste. Vooral de uitweidingen over het lustbeginsel bij Freud zijn volgens Rojek van belang voor de uitwerking van een vrijetijdstheorie (Rojek,
1985: 74). Na een overzicht van Freuds opvattingen over het mentaal functioneren van de mens, situeert Rojek de vrijetijd als een equivalent van het"per"
missible fun and pleasure, van het door het realiteitsbeginsel gereguleerde

lustprincipe'9.
De vier theoretische invalshoeken worden door de auteur op het vrijetijdsvraagstuk geprojecteerd om telkens weer te wijzen op het ondergeschikte en
dus gereguleerde karakter van de vrijetijd, zij het dat ook elke theorie op een
of andere manier aangeeft dat die regulering niet volkomen kan slagen. Rojek
zit hier zeer dicht bij het aanduiden van een dubbele ambivalentie: vrijetijdsbesteding is geen vrije activiteit, maar is maatschappelijk geregeld. Bovendien
is deze regeling niet volledig werkzaam20.
Het is omdat ze geen rekenschap kunnen afleggen van die ambivalentie dat
de sociaal-formalistische vrijetijdsstudies worden afgewezen. Rojek bekritiseert ze op methodologische en op conceptuele gronden. De methodologie
(zie ook boven de kritiek op het neopositivisme) doodt het onderzoekssubject
en herleidt het tot een object, waarin de maatschappij wordt'gereifieerd' en de
machtsverhoudingen worden verdoezeld. 'Vrijetijd' wordt ook conceptueel
gescheiden van de rest van de samenleving, als het domein van het voluntarisme waarin vier ervaringen centraal staan: keuze, fiexibiliteit, spontaneiteit en
zelfbepaling . Deze dichotomische visie ligt tevens aan de grondslag van het
'geloof' in de komst van een 'vrijetijdsmaatschappij'. Op dit punt van het
onderzoek is het niet duidelijk hoe Rojek beide aspecten van de kritiek met
elkaar verbindt. De verzakelijking door de methodische objectivering wordt
verworpen. Daardoor worden de subjectieve aspecten geminimaliseerd en
worden relaties tussen verschillende domeinen gemechaniseerd (functionalisme).

" Dat thema zullen we hernemen in hoofdfstuk 7.
2°

Het is deze dubbele ambivalentie die we in deze studie als centrale kwestie voor de vrijetijdstudies voorstellen. Vrijetijd zij dan al niet een afzonderlijk zelfstandig gebied van vrije activiteit, de vraag moet worden gesteld welk verband er kan bestaan tussen zo'n'vrije' activiteit
en een'bevrijde' activiteit, die ontsnapt aan de haar bestemde regulering.
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Maar de kritiek gaat nog verder: ook de conceptuele afscheiding wordt in
vraag gesteld. Is dat omdat de conceptuele afscheiding binnen een positivistisch kader tot verzelfstandiging leidt of gaat dat tot een algehele verwerping
van het concept ook binnen een ander theoretisch perspectieff Die vraag blijft
open in de verdere behandeling van de paradigmatische alternatieven. (In
Rojeks later werk zal het concept zel f als een relict uit de'moderniteit' worden
behouden, in afwachting van een beter begrip in een postmoderne theorie).
Rojek rekent eerst af met twee benaderingen die zijn kritiek delen: het neomarxisme dat de verbanden en de wisselwerkingen tussen verschillende maatschappelijke domeinen benadrukt en onderzoekt en het structuralisme en
poststructuralisme, die taal en macht in het onderzoek centraal stellen. Het is
precies die afrekening die we niet onderschrijven en in onze twee laatste
hoofdstukken zullen hernemen.
De eerste wortelt in de crisis van het marxisme. Daarin wordt gezocht naar
antwoorden op het'falen' van Marx' voorspellingen en meer bepaald naar het
omgaan met de nieuwe vormen van kapitalis tische culturele integratie. Drie
met elkaar verbonden thema's staan daarbij centraal: de welvaartsstaat en de

integratie van de arbeidersklasse; de fragmentering van de arbeidersklasse;
vrijetijd als controlemechanisme. Terecht merkt Rojek op dat de ontwikkeling
van de vrijetijd essentieel is in het overleven van het kapitalisme. Dat is zo om
puur economische redenen, omwille van het belang van de 'illusie van vrijheid' als tegengewicht tegen de onderdrukking in het arbeidsproces en ten
slotte omdat de nieuwe technologieen en arbeidsorganisatie een andere verhouding installeren tussen macht en vrijheid. Deze thema's worden in detail
behandeld door middel van de bespreking van auteurs als Braverman,
Wallerstein, Adorno, Horkheimer, Marcuse, Habermas, Althusser, Gramci en
Gorz. Rojek geeft een zeer overzichtelijke bespreking, zij het dat de synthetische reductie natuurlijk gekleurd is door de voorkeur van de auteur voor
andere paradigma's.
De tweede stroming die kritisch wordt behandeld door een lezing van
Foucault en Barthes, is het structuralisme. Die auteurs hebben nochtans geen
noemenswaardige invloed uitgeoefend op de ontwikkeling van de studie van
de vrijetijd. Rojek geeft drie argumenten: (1) het 'gedecentreerde subject' is
een interessante invalshoek voor de benadering van de vrijetijd; (2) beide
auteurs geven voor de vrijetijd belangrijke onderzoekslijnen aan in hun
behandeling van de'betekenisgeving' (Barthes) en van de'macht' (Foucault)
en (3) ten slotte is deze stroming de belangrijkste uitdaging voor het neo-

marxisme.
Met de meeste sympathie wordt de figuratiesociologie van Norbert Elias
behandeld. De samenleving wordt hier niet gedacht boven of buiten de individuen, noch als een abstracte som van alle individuen. Een figuratie is een
historisch gevormd en gereproduceerd netwerk van interacties. Elias verzet
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zich zowel tegen het methodologisch individualisme als tegen een statisch
reductionisme. In de studie van de vrijetijd als een particulier type figuratie
behandelen Elias en Dunning (1971) voetbal. Deze richting in de sociologie is
samen met de 'structuratietheorie' zeer invloedrijk geworden in de hedendaagse studie van de vrijetijd. In het perspectiefvan de civilisatietheorie staan
volgens Rojek (1985: 164) drie stellingen centraal: (1) Moderne vrijetijdsbesteding is niet synoniem met vrijheid; (2) Het ontladen van intense emoties of
prikkeling kent nu meer'beschavingsdrempels' dan in de Middeleeuwen en
(3) het moderne vrijetijdsgedrag steunt steeds meer op'mimetisch'21 gedrag.
Vrijetijd krijgt in dit perspectief ten volle betekenis in het licht van het lang-

durig en evolutief civilisatieproces dat gaat in de richting van een steeds sterkere zelfcontrole en van verhoogde maatschappelijke standaarden van
schaamte. Die worden aanvankelijk ontwikkeld door de heersende klasse. Ze
verspreiden zich op trage en ongelijke wijze in andere sociale lagen van de
bevolking. Daarbij wordt gewezen op de basistrends: machtsconcentratie in
het staatsapparaat; uitbreidingvan de afhankelijkheidsnetwerken van mensen
en een toenemende functionele democratisering.
Steunend op de figuratiesociologie - zoals de auteurs die zich beroepen op
de structuratietheorie
verzet Rojek zich tegen conceptuele dichtomieen
-

(individu-maatschappij; basis-bovenbouw; arbeid-vrijetijd) en pleit voor een
visie op de dynamiek van menselijke figuraties, als producten van machtsspanningen tussen mensen. Daarbij moet worden gepoogd de kritieken op Elias te
overstijgen. Zo heeft de figuratie-aanpak met haar accent op veelvormige en
dynamische machtsverhoudingen, de neiging de betekenis van bredere en
structurele machtsrelaties tussen klassen, rassen of seksen te onderschatten. Zo
geeft ze geen duidelijke methodologische instructies inzake de wetenschappelijke plaats van de figuratie in het continuum van "involvement and detachment". Ten slotte lijkt de figuratiesociologie volgens Rojek vooral een pragmatische theorie, met een laag propositiegehalte of lage voorspellende waarde.

In een slothoofdstuk gaat Rojek in op de verbinding tussen vrijetijd,
authenticiteit en zelfexpressie. Deze associatie drukt in zekere zin de consensus uit die alle paradigma's verbindt: het medium van de vrijetijd is het'zelf'
en de inhoud is 'plezier'. In die zin is vrijetijd niet alleen een modern, maar
ook een volwassen fenomeen: kinderen spelen, volwassen zelfrealisatie
gebeurt in de sociale vrijetijd. Verwijzend naar Bakhtin, vraagt Rojek ookaandacht voor het premoderne fenomeen van massale, zichzelfverliezende,
grensoverschrijdende vormen van plezier. De (paradoxale) aandacht voor de
individuele zelfexpressie is verbonden met de hegemonie van de burgerlijke
21

In de figuratietheorie verwijst'mimetisch' naar sociaal gedrag waarin diepe emoties ontladen worden op een maatschappelijk aanvaardbare wijze. Zie: Rojek (1985: 164-165) of Elias
en Dunning (1970).
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waarden. Rojek bevestigt nogmaals: "Leisure relations shouW not be studied as
relations Of self-determination and freedom. Leisure relations are relations Of
permissible behaviour. What is considered legitimate and illegimate in them is
the socially produced e#ect of structural rules of pleasure and unpleasure."
(Rojek, 1985: 177). Het zijn die regels van (toegelaten) plezier die bepalen wat
vrijetijd is. Vrijetijd is dus een effect van systemen van legitimatie.
Aan het eind van het boek stelt Rojek een uitweg voor uit de paradigmati-

sche strijd. Hij formuleert vier regels voor de sociologie van de vrijetijd:
1. Vrijetijdsactviteiten zijn een volwassen fenomeen ten opzichte van het spel
van de kinderen.
2. Vrijetijdsactiviteiten zijn het gevolg van vaardige en kennende actoren.
3. Structuur en ontwikkeling van de vrijetijd zijn het gevolg van de legitimatie van plezier en unpleasure.
4. Vrijetijdsverhoudingen moeten sociologisch onderzocht worden als dynamische en relatief open-ended processen.

Via de bundel Leisurefor leisure (1989) en Ways of Escape (1993) snijdt Rojek
het thema van de transgressie en van de grenservaringen aan. Die interesse
geeft ook aanleiding tot Rojeks laatste boek: Decentring leisure. Dat heeft

expliciet de bedoeling de associatie met'vrijheidl'keuze' en'levensvreugde' te
deconstrueren of beter te herleiden tot een discursief niveau. Vrijetijdstudies
moeten zich dan richten op wat vrijheid, keuze, fiexibliteit en voldoening
betekenen in relatie met bepaalde sociale formaties. Het is in dat perspectief
onmogelijk vrijetijd af te zonderen van de rest van het leven. Het decentreren
slaat zowel op het groter belang van de context dan het ding zelf in de studie,
als op het belang van betekenisonderzoek. Het centrale argument is "that the
modernist identijication Ofescape, pleasure and relaxation with leisure is simply
another kind Ofmoral regulation, with the result that, under modernity, we were
never sure if we were free enough or far enough from that which we wished to
escape»m in our leisure activities" (Rojek,1995: 2).
Een opvallend kenmerk van deze thematische behandeling is dat ze
gebeurt tegenover de achtergrond van drie zogenaamd 'sociale formaties':
kapitalisme, modernisme en postmodernisme. De drie worden als verschillende registers, als een gelaagdheid, voorgesteld en kunnen elkaar dus in tijd
«..
en ruimte overlappen. Het gaat om quallnes Ofecperience", die door Rojek in
tijd noch in kenmerken met elkaar in verband worden gebracht. «I do not
want to be understood asproposing a determinate relationship between the three
social formations discussed and the properties Of leisure associated with them"
(Rojek,1995: 11). Ook al relativeert de auteur het belang van dergelijke inde-

ling met betrekking tot verschillende contexten waarin bepaalde thema's kunnen worden behandeld, toch geeft het een arbitraire structuur aan zijn boek.
Het draagt niet bij tot duidelijkheid. Enige precisie in het aanduiden van de
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relaties tussen kapitalisme, moderniteit en postmoderniteit was zowel de
polemische als de empirische relevantie van dit boek ten goede gekomen.
Het 'kapitalisme' wordt in een twintigtal pagina's en twee hoofdstukken
afgedaan door middel van de polariteit'productie-reproductie'. Rojek behandelt hier vooral de problematiek'alienatie: In de'moderniteit' huist de problematiek orde en controle versus wanorde en fragmentatie. In dat spanningsveld kunnen zowel de wetenschappelijke (beheersings)theorieen als de
artistieke en ideologische tegenbewegingen worden geduid. De crux van het
argument ligt echter in de komst van de postmoderniteit (of die al werkelijkheid is verdeelt de postmoderne auteurs) en vooral van het postmodernisme.
/
Datverwijst naar a change in social consciousness. The most distinctive features

of this change are: (a) a sense of disquiet with the categories of thought and
action associated with modernity; and (b) a disposition to anticipate that the

thrust of change is in the direction of the abstract form of postmodernity"
(Rojek,1995: 129). In dat proces en vooral in dat bewustzijnsperspectief verdwijnt 'vrijetijd'. Postmoderne vrijetijd is immers een oxymoron, een paradox: "Postmodernity means boundlessness and protean flexibility; leisure is a
.

modernist concept and refers to a bounded category of practice and experience
(Rojek,1995: 146). In een postmodern perspectief worden de vrijetijdstudies
zelf'opvallend absurd'. Eerder dan de vrijetijd te decentreren wordt de notie
zelf, het object en dus de studie ervan gedelegitimeerd. Dat is waarschijnlijk

de belangrijkste bron van ergernis die in sommige besprekingen van Rojeks
boek terug te vinden is (Kelly, 1997). De deconstructie leidt tot dilutie en tot

verdwijning.

Einde van een parcours?
Is daarmee de cirkel gesloten? Kan men de afbakening van het studieobject op
zo'n directe wijze verbinden met de opkomst en de neergang van de fordisti-

sche regulatie, met de welvaartstaat? Ja en neen.
Zoals we hebben gezien, zijn de grondvesten van een eigen theorie voor de
studie van de vrijetijd verbonden met een precieze maatschappelijke evolutie
waarin het bedrijfsfordisme haar maatschappelijke effecten laat gevoelen. Het
is de maatschappelijke vormgeving van een tayloristische arbeidsorganisatie
en een massaconsumptie in een democratische staat. Dat gebeurde in de Verenigde Staten in het interbellum, in Europa na de Tweede Wereldoorlog.
Zowel Dumazedier als Nahrstedt zien daarin een afzonderlijk en specifiek
activiteitengebied ontstaan, gekenmerkt door individuele autonomie en
maatschappelijke anticipatie. Ze poneren een wisselwerking tussen de vrije

activiteit in de vrije tijd en de maatschappelijke ontvoogding. Men kan hier
niet zeggen dat er een mechanistisch verband bestaat met de sociaal-demo-
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cratische of sociaal-liberale aannames inzake de welvaartsstaat, maar er is wel
overeenstemming. Ook hierbij wordt immers aangenomen dat een maximale
individuele vrijheid en lotsbestemming kan samenvallen met de vereisten van
een economie gebaseerd op het privt-initiatiefen de loonarbeid.

In de vestiging van de vrijetijd als een specifiek studieobject worden twee premissen opgenomen. Enerzijds wordt de vrijetijd afgezonderd van de arbeid.
In dat proces wordt ook de arbeid als 66n type activiteit en verhouding
benoemd. De meeste grondleggers verlaten daarbij de notie van uitgebuite
loonarbeid ten voordele van de liberale theorie van het vrije contract op de
arbeidsmarkt. Anderzijds wordt de vrijheid toegeschreven aan de persoonlijke autonomie. Ook hier wordt het paradigma van het individualistische personalisme overgenomen. Beide perspectieven worden in de'zwarte doos' van
de vrijetijdstudies opgenomen. Ze zullen in de laatste hoofdstukken opnieuw
aan kritiek worden onderworpen.
De interne grenzen van de theorie van de grondleggers worden bereikt op
het punt waarop de samenhang tussen de individuele vrijheid en de maatschappelijke ontwikkeling zich wijzigt. Zowel Dumazedier als Nahrstedt als
de Britse conventional wisdom als de Nederlandse en de Belgische structureelfunctionalisten worden geconfronteerd met het uitblijven van de 'vrijetijdsbeschaving' waarin de vrijetijdservaring zou worden veralgemeend.
In een eerste fase wordt deze crisis beantwoord door het openen van de
'zwarte doos' en het opnieuw ter discussie stellen van de vooronderstellingen.
Die gaan over de functionele samenhang tussen productiviteit en vrije tijd en
over de maatschappelijke dynamiek. De dynamiek van het kapitalisme staat
centraal in de discussie. In die fase is er een vernieuwde interesse voor andere
theoretische perspectieven tegenover het dominante structuur-functionalisme. De polemiek is het meest duidelijk geprofileerd in Groot-Brittannie, waar
ook de maatschappelijke crisis het meest zichtbaar is.
In een tweede fase wordt de kritiek geformuleerd in het raam van de vermeende polariteit moderniteit-postmoderniteit. Daarbij komt vooral het
functionalisme als zodanig onder vuur te liggen. Op de actor gerichte handelingstheorieen worden naar voren geschoven. Een evolutionaire benadering
van de maatschappij wordt verlaten. Vormen van op individualisme gesteunde interactietheorieen dienen ter verklaring van het gedrag binnen afzonderlijke modulen van sociale praktijk. De afbakening van een studieobject'vrijetijd' gebeurde vanuit de traditionele maatschappelijke en academische
vormgeving. Een nieuwe vraagstelling inzake de kwaliteit van het object is

niet geformuleerd.
De verschuiving van de eerste naar de tweede fase is waarschijnlijk verbonden met de institutionele dynamiek van het wetenschappelijk onderzoek. De
eerste fase is een kritische beweging tegen een'normale wetenschap'. De maatschappelijke ontwikkelingen maken de kritiek plausibel en zetten de conven-
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tional wisdom onder druk. Nieuwe perspectieven krijgen onderzoeksmogelijkheden. Maar precies dan is het niet evident dat de paradigma's van waaruit
de kritiek wordt geleverd ook diegene zijn die het nieuwe onderzoek schragen.
De academische markt blijft immers werkzaam en onderzoeksvoorstellen
worden ook geselecteerd op hun praktisch nut, op hun inzetbaarheid in de
maatschappelijke reproductie. Op die markt blijkt het postmodernisme, met
zijn perspectief op de consumptiecultuur, eerder dan bijvoorbeeld het neomarxisme of het feminisme, succesvoller. Het nieuwsoortige onderzoek wordt
dan ook in die richting vorm gegeven.
De maatschappelijke relevantie van een studiegebied van de vrijetijd is
minder duidelijk, omdat de ermee verbonden vraagstelling naar sociale
emancipatie minder in de belangstelling staat. Toch blijven er enkele interessante wetenschappelijke vragen over uit de geschiedenis en ontwikkeling van
het studiegebied. Het in stand houden van een onderzoeksgemeenschap
hangt samen met het delen van dergelijke vraagstellingen.
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„.,

„

L oisiviu nie le travail, le loisir le suppose.
(Joffre Dumazedier, 1974: 18)

«

We have by and large overcome slaverh overcome serfdom, overcome inquisition and the burning ofheretics at
the stake. We have stormed the Bastille. We shall overcome
wage labor too.

.

(Ernest Mandel, 1995: 447)
«

Reichtum is verfebare Zeit und nichts weiter.

„

(Karl Marx, 1983: 311)

Op 20 oktober 1996 stapt de grootste betoging uit de Belgische geschiedenis
door de straten van Brussel. Ruim 320.000 mensen vormen de Witte Mars. Uit
alle hoeken van het land en uit alle lagen van de bevolking zijn ze gekomen om
hun medeleven te betuigen met de ouders van vermiste en vermoorde kinderen en hun afkeer te uiten tegenover de misdaden van de in de zomer aangehouden Dutroux en kompanen.
De ingehouden woede die de mars toont, is gericht tegen het zogenaamde
'spaghetti-arrest' van het hof van cassatie. De kloof tussen de bevolking en de
rechtstaat is nooit zo groot geweest. Het ho f heeft namelijk de zaak ontnomen
aan onderzoeksrechter en volksheld Connerotte. Toen in de zomer 1996 de
jonge Laetitia werd vermist, werd ze, dankzij een doortastend optreden van
procureur Bourlet en onderzoeksrechter Connerotte, na enkele dagen teruggevonden in een kelder van Dutroux. Ze zat er opgesloten met de al enkele
maanden vermiste achtjarige Sabine. Via deze 'bevrijding' werd een onderzoeksspoor geopend, dat zou leiden tot vier vermiste (en vermoorde) kinderen, een autozwendel, een prostitutienetwerk, mensenhandel en andere van
de meest duistere praktijken.
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Daarnaast waren procureur Bourlet en onderzoeksrechter Connerotte ingegaan op de uitnodiging van een burencomitt om de bevrijding van Sabine en
Laetitia te vieren op een spaghetti-avond. De verdediging van Dutroux diende
daarop klacht in bij het hof van cassatie omdat de rechter met de burgerlijke
partijen zou omgaan. Het hoogste gerechtshof van het land ontnam Connerotte de verantwoordelijkheid voor het verdere onderzoek. De bevolking is
geschandaliseerd over dit'spaghetti-arrest'.
Van der Poel (1997: 179) vraagt zich terecht af of een rechter dan geen vrije

tijd heeft: " So, a judge may argue, there is a limit to my working hours, and to the
amount of hours I can be called upon to act as a judge. My being partial or
impartial has to be assessed on my performance while working as a judge, not on

what I do in my free time: En toch is een rechter altijd rechter en kan hij geen
daden stellen, ook niet in zijn vrije tijd, die dat in twijfel zouden trekken. Dat
stelt het spaghetti-arrest in zoveel woorden (Van Gerven, 1997). Heeft een
rechter dan wel vrije tijd? Jazeker, stelt Van der Poel, "so long as they adhere to
"

the obligations associated with their position as a judge .
Dat wordt ook duidelijk wanneer de Belgische ex-miss Anke Vandermeersch
intussen advocate en politica geworden - door de Antwerpse balie wordt
gesanctioneerd vanwege een'miss-interview' in het weekblad Blik.Of nog in het
voorbeeld van een Mechelse rechter, die wordt veroordeeld (en dus automatisch
zijn baan verliest) omdat hij zijn echtgenote naar een SM-dub heeft gevoerd en
video-opnames heeft gemaakt. Het beroepsprofiel mag in geen geval door de
vrijetijdsbesteding worden geschonden. Geen echte arbeidsvrije tijd dus.
Op een seminarie voor politiemensen en welzijnswerkers spreekt de FBIexpert voor seksuele delicten (en technisch adviseur voor de film The Silence
of the Lambs) Roy Hazelwood over de noodzaak tijdens het werk steeds een
emotionele afstand te houden van de gruwel. Zo zegt hij: "Think that this is
onlyyourjob, it is notyour life." In alle voorbeelden, ook de negatieve, lijkt het
dagelijks leven geordend rond de arbeidstijd en de daaruit afgeleide regels en
bronnen. Arbeid en vrijetijd zijn niet makkelijk te scheiden.
-

Klassieke referenties
Dat er een vrije tijd naast de arbeid kan bestaan is een moderne en hoogst
ongewone gedachte. Natuurlijk zijn er naast de formele arbeid nog heel wat
dingen te doen in de dag, maar dat die vrij zouden (kunnen) zijn van de
arbeid is een gedachte van deze eeuw. In de vrijetijdsliteratuur wordt dan wel
verwezen naar de oude filosofie. Het Griekse skou en het Latijnse otium zijn
niet alleen positieve termen die tegenover de negatieve askok en negotium
staan. Daarmee wordt aangegeven dat deze vrije tijd centraal staat in de
opvattingen over het"goede leven". Ze komen evenwel niet voor bij alle men-
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sen, ze sluiten elkaar uit in verschillende condities van de mens. In de Politeia
bepaalt Aristoteles de skolt als de conditie van de mens die (door het lot)
gevrijwaard is van de noodzaak tot arbeid en daardoor juist zuiver geestelijke
behoeften heeft (Aristoteles, 1946; De Grazia, 1962; Murphy, 1974). Het is een
voorwaarde voor het burgerschap en het vrije menselijk bestaan. Het vormt
de klasse van de vrij geboren mannen. Arbeid en vrijheid gaan in die opvatting niet samen (De Romilly, 1989). Arbeid is immers activiteit onderworpen
aan een externe doelstelling, terwijl de vrijheid precies de verwezenlijking is
van de interne doelgerichtheid. De studies over het Romeinse politieke leven
bevestigen deze dichotomie: otium staat centraal in de opvatting over het
"goede leven" (Andr6,1962, 1985; Schalk, 1985; Toner, 1995). Het is ook de
toegang tot het wijze leven.'
Die opvatting is diep geworteld in de westerse beschaving. De katholieke
filosoo f Josef Pieper ( 1954) beroept zich op Plato, Aristoteles en de scholastici
om de'vrijetijd' (leisure) uit te roepen tot de basis van onze cultuur. Het traktaat argumenteert de'minachting' voor de arbeidende mens, het onderscheid
tussen de vita activa en de vita contemplativa, het verschil tussen de artes serviles en de artes liberales2, het belang van de'heilige' tijd. Het zijn inderdaad de
waarden waarop de privilegies van de niet-werkende elites in de oudheid, de
Middeleeuwen en een deel van de moderniteit steunen.

'

2

Met het oog op volgend hoofdstuk willen we hier enkele etymologische opmerkingen uit
Andr6 (1962: 5 e.v.) overnemen. De term otium heeft een vroege oorsprong verbonden met
het pastorale nietsdoen, uit de tijd waarin de levensmiddelen voortkwamen uit een"begeleiden" van de natuurlijke productie, een in Vergilius' Bucolica gevierde levenswijze. Deze primitieve betekenis evolueert later samen met de"invoering" van de arbeid, het negotium, die
steeds meer de productie gaat beheersen. Het liederlijke uit de oorspronkelijke productiewijze wordt aldus afgezonderd voor die condities waarin die fusionele band met de natuur
wordt behouden: de feesten, de poezie, de contemplatie... Het onderscheid tussen Apollo en
Dionysos ligt in dezelfde lijn. Het is slechts door de penetratie van de Griekse speculatieve
filosofie dat de Romeinse"otium" ook een filosofische waarde krijgt. Het proces moet dus in
twee bewegingen worden begrepen: uit een (onkritische) oertoestand wordt de arbeid afgezonderd, waardoor ook de niet-arbeid discreet werd. In een tweede beweging verkrijgt ook
deze van arbeid gezuiverde conditie een eigen betekenis.
"The distinction between the liberal arts and the servile arts runs parallel with the terms: honorarium and wage. Properly speaking the liberal arts receive an honomrium, while servile work
receives a wage. The existence of these words implies that in the first instance there exists some
incommensurability between the performance and the reward and that the performance cannot, rightly speaking, be paid for. A "wage; on the contrary (understood in contradiction to
honorarium), implies payment for good work, and that the performance can be valued in terms
ofmoney: work and wageare not incommensurable." (Pieper, 1954: 67-68).
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Het is tegen deze waarden dat de moderniteit (een bepaalde moderniteW)
zich heeft afgezet. Thomas van Aquino (en met hem Pieper, 1954: 48 e.v.) zet
zich af tegen de hoofdzonde acedia, de verveling en de rusteloosheid die uit
een nutteloos nietsdoen volgt. Die wordt later door de humanisten, door
Erasmus of Rabelais, aan de nietsdoende monniken toegeschreven. Een kritiek die ook al binnen de kerk vanaf de twaalfde eeuw door de cistercienzers
wordt geuit tegen de benedictijnen van Cluny (Duby, 1979; Stock, 1985; Haas,
1985; Pressouyre, 1990; Dubois, 1993; Baeck,1994).
Weber (1967) zag het tot stand komen van een protestantse werkethiek als
basis voor de ontwikkeling van het kapitalisme. Het zij hierbij opgemerkt dat
hij spreekt over de arbeidsethiek van de burger, van de ondernemer, en dat ze
gericht is op de accumulatie van rijkdom. Wat het protestantisme in feite heeft
bewerkstelligd is de verschuiving van het centrum van de religie, van de vita
contemplativa naar de vim activa. Daarin wordt het nastreven van accumulatie niet langer godslasterlijk. Veblen (1970, 1899) verzet zich sterk tegen de
statusconsumptie van de leisure class, waar geen productie tegenover stond.

De meester-knechtmetafoor
Wat in die historische ontwikkeling voor het voetlicht komt is niet zozeer de
arbeid zelf, als wel de band tussen het genot en de vrijheid van de heersende
klassen enerzijds en de productie van de rijkdom anderzijds. Wat in de oude
filosofie een zaak van de natuur en het huishouden is (waartoe de slaven
behoorden), wordt in de moderniteit zaak van de maatschappij. Arbeid en
vrijheid worden met elkaar verbonden, als noodzaak en voorwaarde en daardoor wordt de arbeid openbaar. Het is die band, die wisselwerking, die Hegel
(1980: 133 e.v.) in zijn beroemde meester-knechtmetafoor heeft uitgewerkt.
Het zelfbewustzijn is immers tezelfder tijd zelfstandig en onzelfstandig, vrij en
afhankelijk. Het kan slechts voor zichzelf duidelijk worden wanneer het zich
veruitwendigt en zich daarin herkent. Maar in dat proces verschijnt het zelf als
anders, niet alleen buiten maar ook verschillend. «Het zelfbewustzijn moet nu

dit-zijn andersziin -ophe#en" (Hegel, 1980: 133).

Dit proces van veruitwendiging, vervreemding en de opheffing van het
vreemde, wordt in een eerste beweging beschreven als een zuivere relatie van
het bewustzijn met de buitenwereld als een deel van zichzelf. Wat als een psychologie kan worden gelezen, is in feite een idealisme: het gaat om de verwerkelijking van een (bovenindividuele) Geest. Die is werkzaam in een meester3

De evenzeer moderne traditie van de libertijnen, van de Sade en Casanova, van Fourier en
Nietzsche, die zich met een ode aan de levenskunst hebben afgezet tegen de puriteinse
moraal, is steeds als een "onderstroom" behandeld.
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knechtdialectiek: het zelfstandige is de heer, het onzelfstandige de knecht. In
de uitwerking van de metafoor heeft Hegel het over een abstracte wisselwerking, maar ook over een relatie tussen personen o f sociale groepen. Het meesterschap slaat op het bewustzijn van het ding (het project) en op de begeerte
naar het object (het bezit). Aan die relatie moet de knecht zich onderwerpen
door het ding, precies dAt ding, te produceren en zijn product te confronteren
met (af te wegen, af te staan aan) de heer. Door het feit dat de heer de knecht
tussen zichzelf en het object heeft geschoven, als noodzakelijk bemiddelaar,
wordt hij zelf afhankelijk. «De zijde van de zelfsmndigheid van het object, laat
hij aan de knecht over, de knecht, die de zaak bewerkt." (Hegel, 1980: 139).Voor
zover de knecht de wil van de heer uitvoert, zich onderwerpt, hem als meester
erkent, wordt het bewustzijn van de heer geobjectiveerd. Maar de relativiteit
van die verhouding geeft niet alleen de knecht de macht die in het produceren
zelf besloten ligt maar laat ook aan de heer niet toe zijn bewustzijn te testen
aan'zijn' objectivering. Omdat ze afhankelijk worden van de Ander, omdat ze
maatschappelijk bemiddeld zijn verliezen arbeid en bewustzijn hun zelfstandigheid. Omdat de arbeid wezenlijk is voor de zelfbevestiging van het bewustzijn, is de onderdrukking van de arbeiders wezenlijk voor hen die niet-werkend hun projecten willen verwezenlijken. Maar de metafoor drukt ook uit
dat de arbeider slechts via zijn arbeid'zichzelf' kan vinden (Kruithof & Mortier, 1982; Arthur, 1983). Wat bij Hegel een uitwerking is van de werkzaamheid van de geest in een bevrijdend proces van zelfverwezenlijking, wordt bij
Marx de wisselwerking tussen sociale klassen in een historisch bevrijdingsproces.

In beide uitwerkingen worden de posities telkens ingenomen door 'verschillende mensen', verschillende partijen of actoren: vrije tegen onvrije,
machtige tegen onmachtige, heersende tegen onderdrukte...Bevrijding betekent telkens een verandering van positie, een positie die zowel beslissingsvrijheid als daadvrijheid inhoudt#,

Naar de fordistische arbeid-vrijetijdmetafoor
Specifiek aan elke hedendaagse theorie over vrijetijd is de bewering dat deze
verschillende posities ook door 66n persoon kunnen worden ingenomen, zij
het gedurende een bepaalde tijd. Zoals we boven hebben gezien behoort het
tot de conventional wisdom van de vrijetijdstudies dat er een gebied van activiteit bestaat, een sociale praktijk, die niet gedomineerd wordt door de arbeidsverhoudingen, een domein waarin de arbeider zelf tot meester kan uitgroeien.
4

Kruithof (1984: 38) zegt"Beslissingsvrijheid is m.a. w. menmle vrijheid. bewustzijnsvr(iheid;
daadvrijheid is performatieve vrijheid, uitvoeringsvrijheid".
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En dat, zonder dat de arbeidsverhoudingen zelf wezenlijk zijn veranderd. Elke
definitie van 'vrijetijd' verwijst naar een (relatieve) vrijheid ten opzichte van
de arbeid, hetzij gedacht als een afgescheiden en verzelfstandigde activiteit,
hetzij ingebed in het dagelijks leven als een vrije module. Een voldoende inkomen is voor eenieder bereikbaar via de arbeid of afgeleide vervangingsinkomens.

In de verzelfstandiging van de vrijetijdstudies als academische praktijk zoals we boven aanduidden gebeurde dat in de naoorlogse jaren 1950-1960 wordt daarenboven gedacht aan een stelselmatige vermindering van de
arbeidstijd en een overeenstemmende groei van dat vrijheidsgebied. De voorspelling van de komst van een'vrijetijdsbeschaving' verhult in zekere zin het
probleem van de arbeidsverhoudingen als een vanzelf uitstervende problematiek. De institutionalisering van de vrijetijdstudies als een academische discipline houdt verband met de verzelfstandiging van de vrijetijd als een maatschappelijk interventiedomein. Het onderzoek wordt ondersteunend voor de
rol van de overheid (de overheden) in de zogenaamde welvaartsstaat. Het
maakt deel uit van de openbare zorgfunctie binnen een sociaal-economisch
regulatiemodel dat vooral in West-Europa wordt uitgebouwd. Dat model is
als het ware de combinatie van het Amerikaans economisch systeem met een
Europese sociale organisatie. In de literatuur komen de kenmerken van deze
samenlevingsvorm ook voor onder de hoofding'fordistisch accumulatiemo-

del' (Aglietta, 1976; Boyer, 1986, 1987; Lipietz, 1983, 1996), 'laatkapitalisme'
(Mandel, 1976), organised capitalism (Offe, 1985; Lash & Urry, 1987),'sociale
markteconomiel enz..
Het welvaartsstaatsmodel kenmerkt een korte fase in de regulering van het
kapitalisme. Het steunt op een sociaal compromis tussen de ondernemers en
de (top van de) sociale bewegingen, de georganiseerde arbeidersbeweging, de
vakbonden. Dat compromis krijgt vorm na de crisis in de jaren dertig en
steunt op een keynesiaanse economische politiek. Er wordt tijdens de oorlogsjaren over onderhandeld en het levert de sokkel voor de wederopbouw na
de Tweede Wereldoorlog. De georganiseerde arbeidersbeweging erkent daarbij (soms alleen impliciet) het (alleen-)recht van de ondernemers op bezit van
de productiemiddelen en op controle over de economie, terwijl de ondernemers aanvaarden dat de werknemers deelnemen aan de stijgende arbeidsproductiviteit onder de vorm van algemene tewerkstelling, arbeidstijdverkorting,
stijgende koopkracht en sociale zekerheid. De staat krijgt daarbij de rol van
sociaal-economisch bemiddelaar en toezichter op de regelmechanismen.
In het raam van een economisch groeimodel moet een systematische
sociale programmatie (met een garantie van sociale vrede) zorgen voor regelmatige loonstijging (en in mindere mate arbeidstijdverkorting) overeenkomstig een eveneens geprogrammeerde expansie en productiviteitsstijging. De
stijgende loonmassa wordt onder toezicht van de vakbeweging (CAO's) en
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van de staat ( fiscale politiek) verdeeld over direct en indirect loon (sociale
zekerheid) en gespreid over de actieve en de inactieve bevolking (herverdelingsmechanismen). Op die wijze ontstaat er ook een koopkrachtspreiding
die de massaconsumptiemaatschappij schraagt. Deze toenemende vraag
onderhoudt de economische groei en het'gunstig investeringsklimaat'.
Dit regulatiemodel kan als volgt schematisch worden weergegeven:
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(vrij naar Corijn, 1994a, gesteund op Boyer, 1987)
Om dit evenwicht van volledige tewerkstelling in stand te kunnen houden
moet de totale groei steeds groter zijn dan de groei in productiviteit, vermeerderd met de aangroei op de arbeidsmarkt. Cruciaal daarvoor is de snelle rentabilisering van de investeringen. Het handhaven van een maatschappelijke
consensus door middel van een permanent overlegcircuit is daarbij de centrale politieke doelstelling. De verdeling van de opbrengst van de stijgende

arbeidsproductiviteit in stijgende koopkracht en in nieuwe arbeidsvrije tijd
maakt deel uit van de herverdelingsmechanismen, die gericht zijn op het in
stand houden van de (collectieve) consumptie en de integratie in het maatschappelijk model. Het werkt conflictoplossend in het raam van een algemeen
consensusmodel.

Vrijetijdsbesteding en -politiek kunnen deel uitmaken van bewegingen
van kritiek op de beperkingen van een sterk productivistisch model. Maar
fundamenteel maken ze deel uit van het productiviteitscompromis. Daarom
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zijn ze ook geen onderdeel van de meer omvattende kritieken tijdens de
jeugdrevoltes op het eind van de jaren zestig (mei '68) en de nieuwe sociale
bewegingen die daaruit ontstaan. De vrijetijdsector ontmoet deze contestatie
soms op de eerste lijn, levert een bijdrage tot het structureren ervan, eerste
voorwaarde tot een maatschappelijke integratie. Dat maakt precies de ambivalentie uit tussen contestatie en integratie, een ambivalentie die vooral theoretisch tot uiting komt in de toen veel gevoerde discussies over de natuur van
de (neokapitalistische) staat: in welke mate is de staat een instrument of een
belemmering voor emanicipatiebewegingen?

Van crisis naar omslag
Het (fordistisch) regulatiemodel geraakt in crisis in 1974. Vereenvoudigend
zou men kunnen zeggen dat de ondernemers het compromis op de helling
plaatsen vanwege de dalende winstvoet (Mandel, 1983). De drastische stijging
van de noodwendige investeringen in vast kapitaal (de stijgende organische
samenstelling van het kapitaal) maken de loonafspraken steeds moeilijker en
de druk op de winsten steeds groter. Het wordt als het ware steeds rendabeler
te speculeren dan productief te investeren. Ondernemers gaan in 'investeringsstaking' en'vragen' van de overheid een ander'investeringsklimaat', met
andere woorden de uitbouw van een ander regulatiemodel.
Tot 1979-1980 blijft de keynesiaanse'welvaartsstaat' echter de doelstelling
van de politiek. Door middel van een'relancepolitiek' (het scheppen van supplementaire koopkracht door overheidsinitiatief) willen de regeringen de
economie opnieuw op gang trekken. Maar de stijgende werkloosheid kan niet
worden ingedijkt, zeker niet wanneer men na enig touwtrekken het perspectief van de arbeidsduurverkorting met herverdeling van het werk laat varen.
Vanaf 1980-1981 verlaten de leidende politieke kringen in feite dat regulatiemodel voor een neoliberaal (monetaristisch) beleid. De nationale regeringen
worden daarin gestuurd of begeleid door de politiek van internationale instellingen als de Wereldbank alsook door de manier waarop de Europese eenmaking wordt beslist.
Maatschappelijk heeft dit beleid een aantal wijzigingen tot gevolg, zonder
dat echter een nieuw enigszins stabiel regulatiemodel tot stand is gekomen.
We kunnen de grote lijnen van de evolutie als volgt weergeven:
(1) Er treedt een grondige wijziging in de sociale verhoudingen op: niet de
sociale vrede maar de concurentiecapaciteit wordt de maatstaf. De georganiseerde arbeidersbeweging blijft weliswaar een pool in de sociale
regulatie, maar de massale werkloosheid drukt op de solidariteit en op de
lonen. Aangezien de leiding van de arbeidersbeweging zweert bij een keynesiaanse relancepolitiek wordt ze steeds meer in het defensief gedron-
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gen. De stijgende arbeidsproductiviteit wordt nu in de eerste plaats
gebruikt voor een verhoging van de winstvoet. Nieuwe investeringen die-

nen voor rationalisatie van het arbeidsproces (invoering nieuwe technologieen, nieuwe gedereguleerde arbeidsorganisatie, afbouw van de
arbeidsstatuten, en dergelijke). Het inkomen uit beleggingen stijgt in de
jaren tachtig fenomenaal, terwijl het inkomen uit arbeid stagneert en
voor bepaalde groepen zelfs in koopkracht daalt. Massale werkloosheid
en stagnerende koopkracht worden 'aanvaardbaar' gemaakt. Na een
periode van loonstop en inwerking op het direct loon, komt ook het indirecte loon (de verschillende delen van de sociale zekerheid) op de helling.
Zowel werkloosheid als de loonpolitiek leiden tot een gevoelige wijziging
in de inkomenstructuur. Dat blijft niet zonder gevolg voor het consumptiepatroon.

(2) De terugkeer naar de regulering via marktverhoudingen impliceert een
gevoelige wijziging in de rol van de staat. De regelende rol van de staat in
de economie wordt afgewezen. Dat komt zowel tot uiting in het verzet
tegen economische programmatie (hoewel de openbare financien miljarden ter beschikking stellen voor de herstructurering van de economie)
als in de aantasting van de openbare dienstverlening. De herverdelingsmechanismen worden afgezwakt, waardoor een'nieuwe armoede' steeds
zichtbaarder wordt. Staatsschulden installeren een structureel omgekeerde inkomensherverdeling waarbij een deel van de begroting onder de
vorm van intresten direct wordt uitgekeerd aan beleggers. De sociale en
economische rol van de staat wordt afgebouwd, ten voordele van een
meer repressieve opvatting over de taken van de overheid.
(3) Hoewel de economie in een verlengde periode van vertraagde groei blijft,
en van recessie naar recessie kruipt, treedt een wijziging op in de orientatie: de economie richt zich op de gewijzigde verdeling van de koopkracht
in de samenleving. Ze volgt de groeiende markt van individuele consumptie ten nadele van de inkrimpende markt van collectieve consumptie. Ze
richt zich op die lagen van de bevolking wier inkomen middels een fragmentatie en fiexibilisering van de markt een groeiende koopkracht blijft
vertegenwoordigen. Hoewel op die markt enkele nieuwe producten (de
personal computer bijvoorbeeld) en diensten (de korte vakantie bijvoorbeeld) voor succesvolle economische activiteit zorgen, is er nog geen nieuwe drager gevonden voor een algehele economische heropstanding (zoals
de auto, de huishoudapparaten of de televisie symbool staan voor het succes van het fordisme). In elk gevallijkt heteinde van de massaconsumptiecultuur in de welvaartsstaat aanleiding te geven tot een nieuwe meer flexibele consumptiecultuur (waarbij de symboolwaarde van de consumptie
nog belangrijker wordt) voor de zogenaamde'nieuwe middenklassen' en
een inkrimping van de consumptie bij de lagere inkomens.
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(4) Een en ander wordt begeleid door een wijziging in de heersende ideologie. De economische en de marktwetten worden als natuurwetten gemystificeerd, waardoor de menselijke vrijheid alleen wordt gedacht vanuit
het standpunt van de consument. Solidariteit komt onder druk te staan
van corporatisme en individualisme, de geloofwaardigheid van de politiek en het vertrouwen in de instellingen nemen af, het postmoderne
denken bepleit het afwijzen van ideologie, utopie en cultureel universalisme.
Het resultaat van deze ontwikkelingen is de ombouw van het maatschappelijk
model in functie van de slechte economische toestand, die steeds minder een
consensusmodel kan dragen. De sociale ongelijkheid neemt toe. Het heersende
maatschappijmodel is niet langer gericht op de integratie van a]le mensen: uitstoot wordt deel van het model. Die uitsluiting zoekt ideologische rechtvaardiging in individuele verantwoordelijkheid (de schuld van de werklozen) of in
racistische of andere discriminatietheorieen (de migranten, de vrouwen, de
jongeren...). De staat krijgt daarbij eerder een repressieve dan een integratieve
opdracht; in de media wordt die gesteund door het zoeken naar een stijgende
crimininaliteit, een groeiende illegaliteit, een toenemende onveiligheid...
Zo wordt vorm gegeven aan de dualisering van de samenleving, een tweesporensamenleving, een tweederde-eenderde model, waarbij zowat tweederde van de samenleving volgens een marktmodel worden geregeld en een derde een probleem van deviantie en openbare orde wordt voor de staat.
Economische onzekerheid komt in de plaats van bestaanszekerheid, zowel
voor het onderste derde (grijs en zwart circuit, onderaanneming, illegaliteit)
als voor de nieuwe middenklasse (stijgende arbeidsdruk, sociale fiexibiliteit,
materiele onzekerheid, kortlopende contracten...). Angst wordt opnieuw een
vast gegeven in het bestaan en levert dikwijls voer voor ideologieen die een
beroep doen op de meest primitieve menselijke gevoelens (Beck, 1992).
De combinatie van deze segmentering (fragmentering) van de samenleving en van de toenemende commercialisering met de uniformisering en
dominantie van de massamedia heeft ook een zekere culturele vervlakking tot
gevolg. De massamedia, in de eerste plaats de radio en de televisie, hebben de
invloed van de meer traditionele socialisatie-instellingen (gezin, school,
kerk...) verdrongen. Dat heeft in de eerste plaats tot gevolg dat de communicatie steeds minder wordt aangepast aan specifieke doelgroepen, maar gericht
wordt op een gesimplificeerde, gemiddelde kijker. Dit proces wordt nog versterkt door de privatisering en de commercialisering van de media. Consumptiecijfers (kijkcijfers) worden de maatstaf. Dit mechanisme zet zich door
naar verschillende terreinen van culturele activiteit. De politiek wordt een
commerciele activiteit gericht naar het centrum en onderwijs, kunstbeleid en
onderzoek komen onder zware rationalisatiedruk te staan.
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Een nieuw accumulatieregime?
Het begin van de jaren negentig tonen een duidelijk moment van keuze. De neoliberale politiek toont haar grenzen: de economische conjunctuur is niet structureel verbeterd, de sociale problemen nemen toe en delen van de nieuwe middenklasse worden nu ook bedreigd, de politieke instabiliteit neemt toe. De
monetaristische politiek wordt schoorvoetend aangevuld met relancepolitiek.
Een nieuw en stabiel maatschappelijk regulatiemodelligt echter nog niet voor de
hand. De notie postfordisme duidt op het einde van het fordisme (Amin, 1994)
maar een'flexibel accumulatieregime' is nog niet geinstalleerd (Harvey, 1989).
Aangezien de oorzaken van de sociale onzekerheid versluierd blijven (economische crisis, werkloosheid, cultuurcrisis...) verliest ook de overheid, de
staat als dusdanig, aan geloofwaardigheid. Temeer omdat het apparaat zelf in
een aantal landen niet vreemd is aan corruptie en belangenvermenging. Dit
alles draagt bij tot de veelgenoemde'kloof tussen burger en politiek', waarbij
de politiek wordt ervaren als een van de burger afstaand gebeuren, met eigen
en duistere regels, dat zich niet bezighoudt met de dagelijkse problemen van
de mensen.
De legitimiteit van het maatschappelijk werk wordt door deze ontwikkelingen aangetast. Dat leidt tot de wijziging van verscheidene institutionele
tussenkomsten in de vrijetijd, gaande van de collectieve voorzieningen in
sociale vakanties, over allerlei paraschoolse vormingsinitiatieven, tot de subsidies voor kunst en cultuur Die discussies wijzen aan de ene kant op de grondig gewijzigde context (waaruit wordt afgeleid dat de oude recepten niet meer
binnen de
gelden) en versterken aan de andere kant de centrifugale tendensen

werksoorten. Een deel van het maatschappelijk werk (zoals ook van het
onderwijs, het onderzoek...) kan zich immers aanpassen aan de vereisten van
de markt: zich richten op een koopkrachtig publiek en het aanbod vooral
functioneel en utilitair uitbouwen. Een ander deel kan dat, gezien de aard van
het werk niet en vereist een legitimering vanuit maatschappelijke waarden en
rechten en een openbare financiering.

In deze postfordistische ontwikkelingen is de samenleving gemobiliseerd
(Elchardus, 1996) voor een omvorming van de collectieve ritmes, de tijdsorde, de intensiteit van arbeid en vrijetijdsbesteding. Het is niet altijd makkelijk
het onderscheid te maken tussen de ideologische aspecten van die omvorming (het vertoog over de flexibilisering bijvoorbeeld) en de reele impact van
deze ombouw. Voortdurend onderzoek is nodig om dat onderscheid te kunnen maken en om te kunnen uitmaken of de beloofde toename van autonomie en keuzevrijheid ook werkelijk voorkomt (Corijn & Breedveld, 1998). In
dat proces en in de studie ervan kunnen een aantal tendensen worden gezien
die de studie van de vrijetijd evenzeer hebben beinvloed.
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De hernieuwde centraliteit van de arbeid
De sociaal-economische ontwikkelingen vanaf 1974 en de ideologische verschuivingen vanaf 1979-1980 hebben de arbeid en de arbeidsverhoudingen
weer in het centrum van de aandacht geprojecteerd. Omdat arbeid (onder de
vorm van een betaalde baan) een schaars(er) goed is geworden, moet het belang
daarvan opnieuw expliciet ideologisch en sociaal worden geduid. Dat heeft een
uitgebreide literatuur opgeleverd en nogal wat discussie over de waarde en de
toekomst van de arbeid (Aznar, 1978; Roustang, 1982; Offe, 1985; Boyer, 1986,
1987; Beckers et al., 1991; Mellon, 1992; Boulin et al., 1993; Cette & Taddei,
1994; Husson, 1994; Larouturou, 1995; Rosanvallon, 1995; Castel, 1995;
Bardelli, 1996; Boisard, 1996; Lipietz, 1996; Schor, 1997; Appa,
1997; Mongin,
1997)

Verschillende kwesties worden in die discussie op een hoop gegooid.
Er is
de (empirische) vraag naar de ontwikkeling van de hoeveelheid
menselijke
arbeid die nodig is om een bepaald niveau welvaart te produceren. Het is met
andere woorden de vraag naar de stijging van de arbeidsproductiviteit, gewogen tegenover de toename van de bevolking, de toename van de op de
arbeidsmarkt actieve bevolking, de veranderingen in de behoeftenstructuur
van een bevolking, en dergelijke. Er is duidelijk een trend naar globale vermindering van de hoeveelheid noodzakelijke arbeid, indien inderdaad de stijging van de arbeidsproductiviteit ondersteund blijft door de technologische

vernieuwingen. Dat hangt af van de maatschappelijke organisatie van de
menselijke arbeid.
Daarbij moet worden vastgesteld dat de kapitalistische organisatie, de veralgemeende warenproductie, vanuit het standpunt van de arbeidsproductiviteit
niet automatisch de meest rationele organisatie van de arbeid bereikt. Indien
de redenering begrensd blijft binnen kapitalistische verhoudingen dan wordt
de horizon beperkt door de onmiddellijke
concurrentieverhoudingen op de
markt en door de koopkrachtige vraag. Duurzaamheid en niet solvabele of
niet-kwantificeerbare behoeften en verlangens worden binnen de markt niet
verrekend en behoren aldus tot de irrationaliteit van de economie. Vanuit dat
standpunt kan men stellen dat het kapitalisme de vermindering van de noodzakelijke arbeid op lange termijn afremt. Voor de geindustrialiseerde landen is
een vermindering van de benodigde arbeid echter de basistrend. Die wordt
gemoduleerd door een stijging van de behoeften in de niet- of minder gandustrialiseerde werelddelen en de vormen van industrialisatie en wereldhandel
die aan die vraag beantwoorden.
Een vermindering van de nodige menselijke arbeid betekent echter niet
automatisch een afname van het aantal'arbeiders'. Die hangt af van de maatschappelijke organisatie van de arbeid en vooral van de regulering van de
arbeidsmarkt. Maatschappelijk is er nog steeds een basistrend van vermeerde-
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ring van het aantal loonarbeiders5. Steeds meer mensen proberen hun maatschappelijke status en hun inkomen te betrekken uit loonarbeid. Daardoor
vermindert ook het aandeel van de andere vormen van arbeid. De arbeidsmarkt wordt echter door het aanbod institutioneel vastgelegd en reageert
helemaal niet f exibel op de vraag (Schor, 1992). Zo bestaat er geen glijdende
arbeidsurenschaal die volgens de'wet' van vraag en aanbod een arbeidsduur
zou bepalen.
Beide trends - de tendens tot daling van de nodige arbeid en de tendens
tot stijging van de loonarbeid - zijn niet nieuw. De tegenstelling tussen beide

komt duidelijk naar voren op het ogenblik dat in de samenleving een laissez
faire-politiek de bovenhand krijgt. De (uitzonderlijke) fordistische regulering, waarin de stijgende arbeidsproductiviteit wordt gecombineerd met een
volledige werkgelegenheid door combinatie van stijgende consumptie met
arbeidsduurvermindering komt in crisis. Een postfordistische regulatie is nog
niet ingetreden:
De kapitalistische orde reageert, zo zagen we, op de crisis, op de contradictie tussen het dalend aanbod en de stijgende vraag op de arbeidsmarkt door
een fragmentering van de samenleving: slechts een deel van de vraag naar
arbeid wordt beantwoord en een deel blijft onbeantwoord. Een structurele
werkloosheid wordt aanvaard. In tegenstelling tot de neoliberale economische
ideologie ontwikkelt zich op de arbeidsmarkt een pure aanbodseconomie,
waarbij de vormgeving bijna eenzijdig door de werkgevers wordt vastgelegd.
Daardoor kent het rationaliseringsproces een nieuwe opstoot (Dorey, 1988).
De economische doelrationaliteit wordt allesoverheersend en bepaalt de
structuur van de menselijke arbeid. Daardoor wordt een nieuwe trend ingevoerd: de tendens tot daling van de kostprijs van de arbeid. Tot de legitimering
van die trend behoort het vertoog om de menselijke arbeid als een zaak te
behandelen, als een'productiefactor: Tot de maatschappelijke gevolgen behoren de afbouw van de welvaartsvoorzieningen, de langdurige loonstop, de

3

We volgen hierbij de vier door Mandel (1988: 148) voorgestelde begripsverduidelijkingen:
( 1) dat men de "loonarbeiders" niet beperkt tot de hand-arbeiders; (2) maar daartoe allen
rekent die onder economische dwang hun arbeidskracht moeten verkopen om in leven te
blijven; (3) dat dus ook diegenen die geen baan hebben en behoren tot het"arbeidsreserveleger" worden meegerekend en (4) dat men een objectieve en geen subjectieve (die afhangt

van het bewustzijn) definitie gebruikt.
6 Een regulatie duidt precies op de maatschappelijke reproduceerbaarheid (relatieve duurzaamheid) van economische verhoudingen. De crisis van het fordisme is niet ten einde en de
mondialisering van de economie verwekt een verderschrijdende deregulering. Zonder een
zekere stabilisering kan men niet spreken van een nieuw accumulatieregime. Zie Boyer,
1987; Aglietta, 1997.
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afbouw van de minimumlonen, de verlenging van de arbeidstijd, de nieuwe
armoede...7
Door die nieuwe krachtsverhoudingen op de arbeidsmarkt wordt een
andere trend versterkt. De la*aliteit van de arbeid wordt steeds eenzijdiger
door de economische rationaliteit bepaald. Dat houdt terzelver tijd een deskilling (Braverman, 1974; Wood, 1982), een verlies aan macht (Rueschemeyer,
1986) en een voortdurend herscholen in. Dat houdt een verdere taylorisering
in van bepaalde sectoren. Steeds meer maatschappelijke activiteiten kunnen
rekenen op een'wetenschappelijke organisatie van de arbeid: Dat wil zeggen
dat ze worden geleid door een aan de markt gemeten doelrationaliteit en een
groeiende interne arbeidsdeling. Dat proces verloopt in de dienstensectoren
tot en met de ziekenzorg en het onderwijs en de universiteits. Waar meer
samenwerking en zelfsturing de arbeidsrentabiliteit ten goede komen spreekt
men van toyotisering. Welke vorm de arbeid in verschillende bedrijfssectoren
concreet aanneemt is een empirische vraag voor arbeidssociologen, maar
belangrijk is hier vast te stellen dat die vorm steeds minder als een onderwerp
van maatschappelijk en dus politiek debat wordt gezien en steeds meer als een
economische en dus (schijnbaar) technische kwestie wordt gesteld. Parallel
daarmee worden de geestelijke effecten van zo'n ontwikkeling gepsychiatriseerd, waarmede de gevolgen van een onmenselijke arbeidsorganisatie als
'afwijkingen' worden gemarginaliseerd (Doray, 1988).
De wetenschappelijke (en maatschappelijke) discussie die in deze context
wordt gevoerd wordt sterk getekend door de ethische (en dus politieke) positie die men inneemt: het gaat uiteindelijk om een stelling over de zeggenschapsverhoudingen in de samenleving. Die positionering wordt bovendien
bepaald door de visie van de auteurs op de structuur van de sociale actie. Het
is immers (al te veel) zo dat een ethische stelling over zeggenschapsverhoudingen onmiddellijk moet worden vervolledigd met een stelling over de maatschappelijke actoren, de maatschappelijke 'dragers', om zulke zeggenschapsverhoudingen te verwerkelijken. Analyse en stellingname worden dikwijls
verward met tactiek en strategie.

Europa telt vandaag twintig miljoen werklozen en vijftig miljoen armen. In alle OESO-landen is acht h vijftien procent van de actieve bevolking werkloos (Bouquin, 1997)
8 Daarom moet men zeer voorzichtig van een postindustriele samenleving spreken. Is het
inderdaad zo dat de activiteiten verschuiven van de secundaire industriele sector naar de tertiaire dienstensector, dan is het evenzeer zo dat die hun specifieke activiteitsvorm die is afgeleid van de kwaliteit van de zorg, zien verdwijnen ten voordele van"industriele" methodes.
'
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Twee richtingen in de discussie
In de reactie op deze neoliberale ontwikkelingen vindt men in de literatuur
grosso modo twee stromingen terug. De ene kan worden gevat onder de stelling:'het einde van de arbeid' (Drancourt, 1984; Meda, 1995; Rifkin, 1996); de
andere als'niet aan de arbeid voorbij' (Glorieux, 1995; Elchardus & Glorieux,
1995; Bouquin, 1997)9. De eerste lijn wijst op de grondige crisis van de
moderne industriele samenleving, op de onvermijdelijkheid van de uitstoot
en van de reorganisatie van de arbeid. De auteurs wijzen op de effecten van de
informatietechnologie, waardoor de arbeid een meer immaterieel karakter
zou krijgen. Ze wijzen op de komst van de postindustriele samenleving (Touraine, 1969; Bell, 1973) waarin de dienstensector domineert. Een gemeenschappelijke noemer van deze analyses is dat ze het verdwijnen van de volledige werkgelegenheid niet als slecht nieuws verwerken, maar zoeken naar
alternatieven buiten de formele arbeid: in de informele sector, het vrijwilligerswerk en de gebruikswareneconomie. Om de ontplooiing van deze onbetaalde activiteiten te ondersteunen wordt in deze stroming veelal gepleit voor
de (partiele) loskoppeling van arbeid en inkomen onder de vorm van een
basisinkomen (Van Parijs, 1993).
De tweede stroming wijst op de centrale rol van de arbeid in de maatschappelijke integratie (Glorieux, 1995; Elchardus & Glorieux, 1995; Rosanvallon,
1995). Arbeid is in onze maatschappij een "cruciaalparticipatiemechanisme en
een wezenlijk verdelingsmechanisme van inkomen" (Glorieux, 1996: 167). En,
zo stelt deze stroming, dat is waardevol omdat er geen betere wijze is om mensen in een complexe samenleving te bundelen. De massale werkloosheid is
dus een bedreiging voor de sociale cohesie. Glorieux (1995) draagt empirische
evidentie aan voor het feit dat arbeid niet alleen een instrumentele waarde
heeft (een inkomen verwerven), maar ook de betekenissen draagt van verplichting, plicht en sociale verbondenheid. Hij wijst erop dat werklozen de
beschikbare tijd niet 'vrij' aanwenden maar vullen met'arbeidsvervangende
activiteiten'. Zonder arbeid is er ook geen vrije tijd. Vanuit die vast:stellingen
wordt de nieuwe sociale kwestie (Rosanvallon, 1995; Castel, 1995) gedefinieerd. Vastgesteld wordt dat de werkloosheid in de huidige crisis vooral de
laaggeschoolden overkomt. Een culturele achterstelling wordt ook gereproduceerd. Om een volledige werkgelegenheid te creeren moeten dus enerzijds
banen voor laaggeschoolden worden voorzien (die worden ook laagbetaald)
en moeten die laaggeschoolden zich anderzijds onderwerpen aan de nodige
bijscholing. Om dat segment van de arbeidspopulatie deel te maken van de
arbeidsmarkt moeten ook de arbeidskosten worden verminderd.

'

Voor een kritische bespreking van de houdingen ten opzichte van de arbeid, zie de bijdrage
van Bouquin ( 1997) aan de conferentie, New Strategiesfor Everyday Life, Tilburg 1996.
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Waarheen met de arbeidsethiek?
Beide posities maken een hernieuwde discussie over de westerse arbeidsmoraal (Anthony, 1977; Rose, 1985; Meeus, 1989) noodzakelijk. Twee aspecten
van die arbeidsethiek, de anthropologische en de sociale, worden steeds weer
door elkaar gehaald. Enerzijds behelst de arbeidsmoraal het gericht zijn op
een productief bestaan, op een gedisciplineerde activiteit die onderworpen is
aan een gesteld doel, op het afeveren van arbeidsresultaten. Anderzijds richt
de arbeidsmoraal zich op de inschakeling in maatschappelijk georganiseerde
arbeid. Ze legitimeert de koppeling van inkomen aan arbeid of ten minste de
bereidheid tot arbeid. Ze is de basis van de sociale zekerheid.
Beide aspecten moeten
tenminste analytisch
onderscheiden worden
en zijn op hun beurt te onderscheiden van vrije activiteit (die niet of slechts
subsidiair onderworpen is aan een extern doel). Dat onderscheid tussen
arbeid en activiteit is door verschillende auteurs behandeld. Arendt (1961)
onderscheidt in de vim activa drie soorten fundamentele activiteit: de arbeid,
het werk en de actie. De arbeid verzorgt het metabolisme met de natuur in een
steeds weerkerende cyclus van productie en consumptie. Het werk levert een
artefact en zorgt daarmee voor de culturele transformatie van de omgeving.
De actie, in feite de interactie, brengt de mensen samen in een symbolische
orde. Arendt beschrijft in die termen de beschavingsgeschiedenis. Vanuit haar
filosofische positie als leerlinge van Heidegger is ze kritisch voor de moderniteit, waarbij ze verwijst naar traditionele elementen. Haar onderscheid tussen
arbeid en werk is inderdaad afgeleid van het concrete onderscheid tussen de
landbouw en de ambachten in de premoderniteit. Het onderscheid tussen
arbeid en werk lijkt ons zeker nuttig. De concrete vormgeving van dat onderscheid stemt echter niet langer overeen met bepaalde activiteiten (landbouw,
-

-

ambacht).
Meer nog op de types activiteiten moet in de analyse van de huidige toestand de nadruk worden gelegd op de zeggenschapsverhoudingen in het
arbeidsproces zelf. Typisch voor de kapitalistische eigendomsverhoudingen in
de productie is dat niet in de eerste plaats het product van de arbeid wordt
ontvreemd, maar het gebruik van de arbeidskracht zelf. Met de invoering van
het taylorisme, de wetenschappelijke organisatie van de arbeid, is de sturing
van het arbeidsproces omzeggens volkomen aan de arbeider ontnomen.
De impasse van beide boven-vermelde stromingen in het debat is dat ze de
concrete organisatie van de arbeid ondergaan. Het gehele arbeidsproces is
onderworpen aan een doelrationaliteit, maar over de concrete invulling van
de doelen bestaat geen economische democratie. De ene stroming poogt het
gebied buiten de economie te vergroten, de andere poogt de mensen aan te
passen aan de economie.
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Gorz (1982; 1985; 1988; 1989; 1991; 1997) heeft het dilemma het eerst uitgewerkt door een onderscheid in te voeren tussen heteronome en autonome
arbeid. Beide vormen van arbeid zijn verschillend naarmate de zeggenschap
buiten de arbeider of bij de arbeider zelf ligt. De economische rationaliteit
slaat op activiteiten die (a) gebruikswaarde creeren, (b) met het oog op een
ruil, (c) in de publieke sfeer en (d) in een meetbare tijd en met een zo hoog
mogelijk rendement (Gorz,1988: 172). Hij onderscheidt verschillende combinaties die gericht zijn op de markt. (a. De arbeid a+b+c+d; b. De dienst
b+c+d; c. Functies, hulp, zorg: a+b+c en d. Prostitutie: a+b+d met d. bis.
Moederschap- Moederfunctie -Baarmoederschap). Buiten de markt vallen:
werk voor zichzelf-huishouden en autonome activiteiten. Dit onderscheid
valt niet direct samen met een arbeid-vrijetijddichotomie. Het leidt eerder tot
een onderscheid tussen verschillende types arbeid en activiteit, met elk een
verschillende vrijheidsgraad.
Onder de condities van de moderne technologie groeit de heteronomie in
de formele arbeid. Het feit dat die sector in crisis verkeert moet worden gezien
als een kans om de autonome sector groeikansen te geven (Gorz, 1997). De
verandering van de verhoudingen in de heteronome arbeidssfeer wordt als
een afgeleide verwacht van de ontwikkelingen in de autonome sector. Op die
manier komt Gorz terecht in de kritische vleugel van de eerste stroming. Die
zoekt politieke krachtsverhoudingen om via financiele herverdeling vanuit de
formele arbeid die autonome sfeer leefbaar te maken (Diels, 1996).
In die stroming (crisis van de arbeid) bevindt zich ook het gros van de vrijetijdsliteratuur. Zowel het perspectief van een 'vrijetijdsmaatschappij' als dat
van 'autonome activiteit' worden daar bij aangehouden (Sue, 1982; 1990). In
feite herhaalt zich hier immers de discussie en de verwachting die bij de start
van de wetenschappelijke studie van de vrijetijd in Frankrijk (zie hoger) is
gevoerd tussen Friedman en Fourasti6. Op basis van de prognose van (1) een
gewaarborgd inkomen en (2) een groeiende niet-arbeidstijd vestigde Dumazedier het object voor een vrijetijdstudie. Die prognoses zijn niet bewaarheid.
Niet de berekeningen van Fourastit, maar de scepsis van Friedman hebben de
test van de empirie doorstaan. Vandaag lijkt de discussie wel enigszins van terrein veranderd: het accent ligt niet langer op de groei van de niet-arbeidstijd
(vereenzelvigd met de vrije tijd), maar op de vormen van verwerven en het
garanderen van een inkomen. In dat raam worden verschillende vormen van
productieve activiteit en hun maatschappelijke organisatie tegen elkaar afgewogen. Het veld van de vrue, a-productieve, activiteit, wat ons inziens centraal
zou moeten staan in de studie van de vrijetijd, wordt daarbij uit het oog verloren (of dikwijls vereenzelvigd met consumptie of autonome arbeid).
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Naar een herlezen van Marx
Om de vrijetijd in relatie met (de huidige crisis van de) de arbeid te denken
mag deze laatste categorie niet als een verzelfstandigd ding worden bekeken,

maar moet ze worden bekeken als een sociale relatie. De impasse van het conventionele denken over vrijetijd (als een zelfstandige categorie) heeft ook te
maken met de technocratisering van het denken over arbeid. De analyse van
de loonarbeid als een sociale relatie voert ons terug naar Marx. Aan dat onderzoek wijd ik de hoofdbrok van dit hoofdstuk.
Twee tradities in de vrijetijdstudies verwijzen expliciet naar Marx.
Nahrstedt (1980) tracht in de crisis van de Arbeitsgesellschaft zijn specifieke
uitwerking van de vrijetijdsopvoeding maatschappelijk te positioneren. Zoals
we hebben gezien is het uitgangspunt van de Freizeitpadagogik een tegenbeweging te zijn tegenover de prestatiegerichte schoolse opvoeding. In dat raam
doet Nahrstedt een poging dat project te grondvesten in Marx en meer
bepaald door de verwachte 'vrijetijdsmaatschappij' te vereenzelvigen met
Marx' 'vrije maatschappij': "dass auch fur Marx tatsachlich Freizeit und eine
'Freizeitgesellscha#' ein notwendiger Durchgangsschritt zu einer Treien Gesellschap' sein soUte, die er als 'kommunistische Gesellscha#' anvisierte"
(Nahrstedt, 1980: 38).
Een ander spoor vinden we terug in de Britse cultuurstudies, die de populaire cultuur als een expressie van de klassepositie duiden. Via de Gramciaanse
cultuuranalyse vertrekken ze van de klassennatuur van de maatschappij. Ook
Rojek heeft Marx in de studie betrokken. Hij beantwoordt de vraag of Marx
een vrijetijdstheorie heeft positief: "Marx did have a theory Of leisure"
(1984:172)10.

In de literatuur hebben we het tekstonderzoek over dit vraagstuk niet of
zeer beperkt teruggevonden. Veelal wordt vanuit een brede parafrase van
Marx' analyse een analogie gezocht met het in de twintigste eeuw ontwikkelde
perspectief op 'vrijetijd: Er wordt met andere woorden nagegaan of een
marxistische inspiratie in het vrijetijdsonderzoek enige legitimiteit heeft. Dat
kan inderdaad worden aangetoond. Maar daarmee is de stelling dat Marx zelf
een vrijetijdstheorie heeft helemaal niet bewezen.
Die vraag leg ik voor aan de teksten zelf. Ik wil nagaan of Marx het begrip
'vrijetijd' gebruikt en zo ja, met welke inhoud. Ik wil de relatie met het begrip
'reproductietijd' onderzoeken. Is een vrijetijd begrepen als 'tijd(sbesteding)
waarover actoren geen verantwoording hoeven af te leggen in termen van de bij
hun verzorgingspositie horende stelsel van morele of legitieme orde' (Mommaas, 1984; Beckers & van der Poel, 1990) compatibel met Marx' analyse van
'°

Lanfant

( 1974) bespreekt weI

uitgebreid "marxistische" vrijetijdstheorieen, maar een

bespreking van de visie van Marx is er niet.
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het kapitalisme? We willen ook nagaan of een begrip als'vrijetijdsmaatschappij'
of'-beschaving' een plaats heeft in Marx' opvattingen over de overgang van
kapitalisme naar socialisme. Meteen laat het ons ook toe de loonarbeid te
deconstrueren (deobjectiveren) en als een sociale relatie te duiden.

Een haastig leven
Dat Marx een beeld heeft van het'goede leven' in termen van'alzijdige ontwikkeling van de persoon' en 'creatieve activiteit' en daarbij een verregaande
bevrijding voorstelt zal blijken. Zelf heeft hij daar geen uitgebreide praktijkervaring over opgedaan. Ook hier speelt de paradox dat diegenen die zich in de
praktijk richten op zo'n 'alzijdige ontwikkeling' het meestal slechts brengen
tot een status van (goede) amateur, waar de rest van de mensheid geen erg in
heeft. Het blijft dan nogmaals een vraag hoe specialistisch ingestelde mensen
er zouden in slagen evenwichtige en globaliserende uitspraken over alzijdigheid op te stellen.
Marx zelf heeft niet veel'vrije tijd' gehad. Hij werkt als onafhankelijk intellectueel en beschikt dus, zoals elke zelfstandige, zelf over zijn tijd. Die wordt
dan ook volledig geinvesteerd in'de zaak: Met hardnekkig doorzettingsvermogen heeft hij zich gewijd aan de uitbouw van de eerste arbeidersorganisaties.
Hij werkt aan congressen, polemieken, programmatische opdrachten en politieke analyses. En bovenal schrijft hij boeken, of beter, werkt hij aan teksten.
Zoals uit verslagen van bekenden blijkt komt hij moeilijk tot schrijven
zolang niet alle beschikbare informatie is geassimileerd. 'Zo lang je nog 661
boek ongelezen voor je hebt, dat je voor belangrijk houdt, kom je toch niet tot
schrijven'. Zo beantwoordt zijn vriend Engels Marx' bericht in 1851 dat hij
binnen de vijf weken zijn groot economisch werk zou afwerken (Mehring,
1921: 234). De economie, zo schrijft Marx hem, begon hem trouwens een
beetje de keel uit te hangen. Het Kapimal verschijnt in 1867!
Men kan zich afvragen of alleen de zucht naar volledigheid en perfectie het
schrijven uitstelt. Bij het lezen van de honderden notities, die later als de
Grundrisse der Kritik derpolitischen Okonomie of Theorien iiber den Mehrwert
zijn gebundeld, valt op hoe de auteur bij het schrijven zelf steeds voort zoekt
om de werkelijkheid vast te leggen. Telkens weer is de formulering onvoldoen-

de, lijkt de realiteit hem te ontsnappen, kan hij de rijkdom en de beweeglijkheid niet weergeven. Dat aspect is bij vele Marx-interpretaties onderbelicht,
niet het minst omdat de aangehaalde schriften slechts in 1939 zijn ontdekt.
Marx is gefascineerd door de sociale realiteit, die hij onder de knie wil krijgen,
in de taal maar ook in de werkelijkheid.
Alles in het leven wordt bij Marx ondergeschikt gemaakt aan zijn levenswerk en dat is opgedragen aan de mensheid. Paul Lafargue vermeldt zijn
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schoonvaders opmerking dat de wetenschap geen egdistisch plezier mag zijn:
"Zij die hetgeluk hebben zich te kunnen wijden aan wetenschappelijk werk moeten de eersten zijn hun kennis ten dienste te stellen van de mensheid." (Mehring,
1921:454).

Zo'n stelregel, zijn slechte financiele toestand en de kwalijke gevolgen van
beide elementen op zijn gezondheid, dragen niet bij tot een regelmatig leven.

Zijn niet-arbeidstijd is dan ook bijna volledig gevuld met 'regeneratie' en

'recreatiel ook al bestaat dit laatste ook meestal uit intellectuele activiteit. Veel
slapen doet hij niet. Lichaamsoefening is uitzonderlijk. De enige sport die hij
geregeld beoefent is wandelen. Hij kan urenlang pratend lopen of heuvels
beklimmen, zonder de minste vermoeidheid te bespeuren. Maar ook dat vermogen gebruikt hij gewoonlijk slechts om in zijn werkkamer zijn gedachten te

ordenen. "Van de deur tot aan het raam vertoonde zich op het kleed een totaal

versleten streep, als een voetpad op een weide." (Mehring, 1921: 452)
Hij eet onregelmatig en slecht, drinkt veel koffie en rookt sigaren. Ontspanning zoekt hij in het lezen van literatuur, en, hoe eigenaardig ook, in het
beoefenen van de wiskunde. Marx is nochtans geen zuurpruim. Hij wordt
beschreven als een gezellig grappenmaker en een goed causeur. Veel vakantie
neemt hij niet, maar de zeldzame rust aan zee of een bezoek aan zijn vriend
Kugelman wordt steeds met veel plezier in zijn brieven vermeld (Mehring,
1921:322-323).

Deze enkele biografische gegevens wijzen erop dat er bij Marx zelf geen
duidelijk scheiding is tussen (verschillende soorten) werktijd en vrijetijd.
Zijn activiteiten deelt hij zelf evenmin in zulke categorieen in. Zijn werk is

zijn leven. Parker (1983) zou dit een voorbeeld van spill-over noemen. Het
moet dan ook gezegd dat Marx over een bijna volledige tijdssoevereiniteit
beschikte.

Marx is geen vrijetijdwetenschapper
'Vrijetijd', leisure of'de vrijetijdsmaatschappij' zijn geen onderwerpen voor
Marx. Nadat hij in zijn eerste werken vooral polemische geschriften tegen
-

de jong-Hegelianen en de utopische socialisten - stap voor stap de methode
en de filosofische grondstellingen van het historisch materialisme heeft verduidelijkt, is het grootste deel van zijn leven gewijd aan een minutieuze analyse van en een kritiek op de kapitalistische productiewijze.

Honderden bladzijden notities geven uiteindelijk aanleiding tot de publicatie van HetKapitaal, dat niet in 1851, niet in 1859, maar in 1865 klaar is en
dan nog maar als een reusachtig manuscript. Zoals bekend heeft Marx zelf
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alleen het eerste deel publicatieklaar kunnen maken in de periode tussen
januari 1866 en maart 1867. De andere delen zijn door Engels afgewerkt".
Pas veel later, in het midden van de twintigste eeuw, worden de andere notities

gepubliceerd, de ene onder de titel: Grundrisse der Kritik der politischen Okonomie, de andere als Theorien uber den Mehrwert. Deze laatste titel bevat de

niet gepubliceerde schriften van Zur Kritik der politischen Okonomie. Het zij n
deze manuscripten die de vordering en vooral de twijfels van de auteur laten
zien.

Freizeitwordt in deze teksten niet echt als een aparte categorie gebruikt. Een
eigen emancipatorische functie krijgt ze niet toebedeeld. Dit lijkt trouwens
helemaal niet verwonderlijk. In Marx' tijd is de uitbuiting van de arbeid gericht
op absolute meerwaardeverhoging. Het is de tijd van de onmenselijk lange
werkdagen, van de vrouwen- en kinderarbeid, van de lage lonen en het totaal
gemis aan aanvaardbare woonomstandigheden en hygiene (Engels, 1976).
Marx neemt deel aan de strijd voor de wettelijke beperking van de werkdag. Pas in 1847 wordt in Engeland de tienurendag ingevoerd voor vrouwen
en voor kinderen. Die strijd richt zich tegen de onmenselijke werkomstandigheden. Van "vrijetijd" in de hedendaagse betekenis is nog geen sprake.
Daarenboven denkt Marx dat de proletarische revolutie in een nabije toekomst zal plaatsvinden. Zo spoedt hij zich bijvoorbeeld met zijn economische
studie omdat hij rekent op een nieuwe revolutionaire opgang met de crisis
van 1857. Hij wil de arbeiders voordien met een wetenschappelijke theorie
wapenen (Marx, 1983: VII). De revolutie zal de productieverhoudingen
immers grondig omgooien. De problemen van menselijke ontplooiing, van
arbeid en vrijetijd, zullen zich in een heel andere context stellen.
Buiten de verwijzing naar de enkele bekende citaten uit de Grundrisse of
uit het derde boek van Het Kapimal, wordt Marx zelden rechtstreeks onderzocht in de vrijetijdsliteratuur. Van de andere kant is het (daardood) ook zo
dat vele marxistische auteurs de vrijetijd afdoen als een ideologische con-

structie. Niet-arbeidstijd is reproductietijd en volledig bepaald door de
arbeidsverhoudingen, zeggen ze. Zolang er kapitalistische verhoudingen
bestaan is er van werkelijke 'vrije' tijd geen sprake (Adorno,1984; Mandel,
1976).

In de niet-kapitalistische landen die zichzelf'socialistisch' noemen, worden
evenmin voorbeelden gesteld die zouden overeenkomen met Marx' intuities.
De arbeidstijd is in die landen niet korter dan in het Westen, er bestaat geen
zelfbeheer in de productiesfeer (naast de Joegoslavische experimenten), de

vrijetijdsbesteding is er evenzeer consumptief en daarenboven expliciet

" Zie hierover de eerste voetnoot

(p. 842-846) in de uitgave bij Dietz-Verlag van Das Kapiml,

1962.
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gericht op de «reproductie van de bestaande productieverhoudingen . Ervaringen van'bevrijde' tijd worden niet geleverd.
Ook de literatuur uit die landen heeft, zoals we hoger hebben gezien, geen
kwalitatief andere, laat staan revolutionaire visie, op vrijetijd opgeleverd.
Evenals in het Westen komt er een dualistische visie op de tijd tot ontwikkeling in relatie met de invoering van het taylorisme in de productie. Over "het
Rijk der Vrijheid" waarover Marx het dan toch had, wordt weinig nagedacht.
Wanneer het wordt vermeld, is het meestal in een sterk reductionistische en
mechanistische band met het"Rijk der Noodzakelijkheid". Vrijheid zou er dan
in bestaan de wetten der noodzakelijkheid te beheersen en daarvoor zorgt het
plan.Veel inspiratie over de opvattingen van Marx in verband met de vrijetijd
kan men er niet opdoen.
Het ligt dus niet voor de hand om een vrijetijdsfilosofie bij Marx te zoeken.
Nochtans zijn er ook tegenaanwijzingen. Ik noem er drie, die mijn onderzoek
hebben gemotiveerd.
(1) Marx' arbeidsbegrip is een complexe categorie, die niet alleen het centrum vormt van zijn verklarende theorie over het kapitalisme, maar
tevens een licht zou kunnen werpen op de veelal verwarrende verwijzingen naar het begrip arbeid in de vrijetijdsliteratuur. Door het dubbelkarakter van de loonarbeid te onderstrepen wordt ook de niet-arbeidstijd
van zijn eenduidigheid ontdaan en kan de dualistische conceptie van de
tijd (Elchardus, 1983) worden gedeconstrueerd.
(2) Marx' kritiek op de kapitalistische maatschappij is erop gericht een nietutopische weg aan te geven ter verwezenlijking van een maximale individuele vrijheid in een klassenloze maatschappij. Niet-utopisch wil daarbij
zeggen dat die weg moet kunnen worden ontwikkeld vanuit de bestaande
toestand. Zoals we hoger aangaven is de vrijetijdwetenschap tot ontwikkeling gekomen als een emancipatorische visie binnen de kapitalistische
verhoudingen. Een confrontatie van beide kan bijdragen tot een verduidelijking van de zoektocht naar een nieuw paradigma.
(3) In de arbeidswaardeleer is de gemeenschappelijke maat in de waren de
sociaal noodzakelijke arbeidstijd nodig voor de productie ervan.
Arbeidstijd wordt aldus omgezet in de waarde van goederen en in consumptie. De arbeidswaardeleer levert een politieke economie van het

tijdsbudget.

Die intuities hebben mijn onderzoek begeleid. Ik heb mij daarbij niet beperkt
tot de door anderen regelmatig geciteerde werken (Het Kapimal en de Grundrisse). Ik zocht ook in de filosofische geschriften (de Duitse Ideologie en in
tweede orde de Manuscripten van 1844) en in de belangrijkste programmatische teksten (zoals het Communistisch Mani»t of de Kritiek op het Progmmma van Gotha). Twee zaken springen daarbij telkens weer in het oog. Marx is
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vooral gekend door middel van secundaire literatuur. Die geeft veelal een vrij
schematisch beeld van de theorie van de auteur, niet het minst door de dominantie van de stalinistische staatsideologie. De meeste teksten dragen echter
vooral het teken van een zoektocht, en dat geeft hen een onvermoede rijkdom.
De interpretatie kan daardoor niet eenduidig zijn. Marx «in de tekst" verzet
zich sterk tegen het beeld van de gesystematiseerde Marx"uit het handboek".
Marx'opbouw leidt ook tot een open systeem. Hij zoekt naar de dynamiek van
de werkelijkheid, naar de verandering. Elke teleologie kan dan ook slechts
worden begrepen als een speculatieve extrapolatie en zeker niet als een historische wetmatigheid.
Wat hierna volgt is een synthetisch overzicht van mijn interpretatie. Daarbij kom ik tot het inzicht dat Marx geen vrijetijdstheorie heeft. Marxistische
bijdragen in de vrijetijdstudies zijn extrapolaties. Ze moeten echter de karakteristiek bewaren de loonarbeid als een relatie te zien en de vrijetijd in een dialectiek daarmee te duiden. Maar laat ik eerst de argumentatie volgen.

De loonarbeid: een samengesteld geheel
Ik begin mijn onderzoek met de schijnwerper te richten op het marxistische
begrip van arbeid en productie. In de vrijetijdsliteratuur wordt 'vrijetijd'
meestal aangeduid als de negatie van'arbeid'. Voor diegenen die vrijetijd definieren als een conditie, als een geestelijke toestand (Pieper, 1954; De Grazia,
1962), kan die ook voorkomen binnen de arbeidstijd. De meeste sociale
definities scheiden arbeid en vrijetijd echter duidelijk af. Daarbij wordt
'arbeid' als een geheel genomen, als een homogene activiteit, als een ding. Hoe
die arbeid is samengesteld, hoe de arbeidsverhoudingen zijn, wat de arbeidsinspanning is,... dergelijke variabelen worden zelden behandeld.
Ook de historische analyses, die de ontwikkeling van de vrijetijd in verband brengen met verschillende accumulatieregimes en verschillende organisaties van de arbeid, betrekken de specifieke natuur van de loonarbeid niet in
de analyse. De arbeid wordt dus als een technische categorie geduid.
Marx heeft een andere aanpak. Productie en arbeid zijn de vertrekpunten
voor maatschappelijke analyse. Dat is een natuurhistorische o f anthropologische stelling: mensen onderscheiden zich van dieren door de productie van de

211

Hoofdstuk 6

levensmiddelen,2. Dat is ook zo in een sociaal perspectief: deze menselijke
arbeid levert niet alleen een specifieke verhouding tot de natuur op, ze bepaalt
ook de verhouding tussen de mensen onderling.
De arbeid is een centraal gegeven voor de overleving, het voortbestaan en
de sociale organisatie van de soort. Ze moet dus het vertrekpunt vormen van
elke analyse van menselijke verhoudingen, van menselijke activiteit en zelfs
van menselijke ideeen. Marx toont aan dat dit ook overeenstemt met de maatschappelijke werkelijkheid.
Uit deze premisse kunnen echter geenszins twee veel voorkomende reducties worden afgeleid. De centraliteit van de'arbeid' is zowel een anthropologische als een sociologische stelling. De ene komt echter overeen met een'biologische' soortdefinitie, de andere met een historische analyse. Beide kunnen
niet tot elkaar worden herleid. De concrete historische vorm van de loonarbeid is dus een restrictieve arbeidsopvatting, die geen recht doet aan een veelzijdige opvatting over menselijke arbeid.
Verkeerdelijk wordt soms ook aangenomen dat Marx' analytisch model
ook zijn normatief model zou zijn. Hij zou er een arbeidsmoraal op nahouden, hij zou de productiviteitscriteria centraal stellen. Dit is niet uit de teksten
af te leiden. Integendeel, zijn analyse is ook voortdurend een kritiek op de
maatschappelijke werkelijkheid, omdat ze precies een eenzijdige ontwikkeling
aan de mensen oplegt, omdat ze een alzijdige en vrije creativiteit in de weg
staat. Marx streeft naar een samenleving waarin die centraliteit van de productie wordt opgeheven. Dat is de kern van Marx' emancipatorisch project:
ontkomen aan de natuurhistorische noodzaak tot arbeid.'Niet-arbeidstijd' is
de norm, of preciezer: zou de norm moeten worden.

De centraliteit van de productie
Op 21 september 1890 schrijft Engels in een brief aan Joseph Bloch: ID'aprts
la conception mattrialiste de l'histoire, lefacteur diterminant dans l'histoire est,
en dernitre instance la production et la riproduction de la vie rielle." In die brief
situeert hij duidelijk de context. «En dernitre insmnce" wil niet zeggen dat de
economische factor de enige determinant is. Ook de zogenaamde bovenbouw,
11 .

Men kan de mensen van de dieren onderscheiden door het bewustzijn, de godsdienst, of door
te onderscheiden, zodra oj hun
besmansmiddelen gaan produceren, een smp die door hun lichamelijke konsitutie is geconditioneerd. Door hun bestaansmiddelen teproduceren, produceren de mensen indirect hun materit-

wat men maar wil. Zelf beginnen zij zich van de dieren

le leven zelf" (Marx & Engels, 1972:21). Menselijke arbeid is voor Marx en Engels een"soortkenmerk". In de"Dialectiek van de Natuur" ontwikkelt Engels ( 1952: 171 e.v.) de rol van de
arbeid in de overgang van aap naar mens. Voor een goede bespreking van deze arbeidstheorie over de cultuur. zie Woolfson (1982).
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dit wil zeggen de politieke vormen die de klassenstrijd aanneemt, de wetten,
de instellingen en zelfs de juridische, politieke of filosofische theorieen en de
religieuze opvattingen van de mensen, bepalen het verloop van de geschiedenis, «I...1 et dans beaucoup de cas, en diterminent defagon priponderante la
formi (Marx & Engels, 1968: 154). Dat is ongelukkigerwijze uitgewerkt in de
basis-bovenbouw metafoor, die makkelijk aanleiding geeft tot een mechanistisch economisme. Het historisch materialisme mag echter niet als een economisch determinisme worden gelezen.
Engels geeft toe dat hij niet totaal vreemd is aan die misvatting: "C'estManc et
moi-mtme, partiellement, qui devonsporterla responsabilitidufait qu4 parfois,
les jeunes donnentplus depoids qu'it ne lui est du au c6tt dconomique. Face d nos

adversaires, il nousfallait soulignerleprincipeessentiel nitpareux etalors nousne
trouvionspas toujours le temps, le lieu, ni l'occasion de donner leurplaceaux autresfacteurs quiparticipent b l'action riciproque." (Marx & Engels, 1968: 156).
Marx en Engels zoeken steeds naar multicausale verklaringen. En toch blijven de productieverhoudingen in laatste instantie bepalend. Dat wil niet m66r
zeggen dan dat, gegeven bepaalde productieverhoudingen, de overige maatschappelijke verhoudingen en structuren slechts binnen bepaalde grenzen
kunnen varieren. Zoniet zouden ze in tegenspraak komen met de bestaande

productieverhoudingen. Het is maatschappelijk niet mogelijk voor langere
tijd zo'n tegenspraak in stand te houden. Dat de productieverhoudingen in
laatste instantie bepalend zijn wil niet mUr zeggen dan dat alle maatschappe-

lijke verhoudingen en de in de maatschappij levende opvattingen als resultante hebben die productieverhoudingen in stand te houden. Was dat niet zo, dan
zouden ze worden gewijzigd. Toch mag dit niet als een cirkelredenering worden begrepen. Het betekent immers evenzeer dat andere maatschappelijke
verhoudingen of ideeen slechts tijdelijk kunnen blijven bestaan, ook al zouden ze door een meerderheid van de bevolking worden gevolgd, wanneer ze
de productieverhoudingen ongewijzigd laten. «In laatste instantie", betekent
dus zowel «ten gronde" als"op den duur':
Productieverhoudingen zijn in de eerste plaats arbeidsverhoudingen tussen
mensen. De economie is geen technische kwestie. Dergelijk verzakelijkt perspectief is enerzijds een bewuste ideologische constructie (deels een product
van de economische wetenschap), maar anderzijds ook het gevolg van het feit
dat mensen worden gesocialiseerd in de bestaande productieverhoudingen, in
relatie met het bereikte ontwikkelingsniveau van de productiekrachten.
E6n van de centrale bijdragen van Marx' project is precies alle menselijke
verhoudingen te historiseren en te ontdoen van de'naturalisatie' die ze zowel
in de religie als in de wetenschap als in een evolutionair civilisatieperspectief
verkrijgen. Zo stelt Marx (1983: 27) in de Grundrisse, na de voorbeelden van
Peru en de Slavische gemeenschappen te hebben genoemd: "I...1 wie es denn
uberhauptfalsch ist, den Austausch mitten in d. Gemeinwesen zu setzen als das
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ursprunglich konstituierende Element." Ruil gebeurt immers aanvankelijk eerder tussen gemeenschappen onderling en niet tussen individuen. En voor
zover er tussen individuen wordt geruild gaat het niet om vitale producten.
Ruil is een marginale economische verhouding. Het zou dus onjuist en oppervlakkig zijn, van de huidige allesoverheersende ruilverhoudingen uit te gaan
om de historische ontwikkeling te conceptualiseren.
De productie is dus altijd historisch gecontextualiseerd. Toch onderkent
Marx enkele algemene kenmerken. Die zijn misschien een abstractie, «aber
eine verstandige Abstraktion" (Marx,1983: 20), die de gemeenschappelijke
kenmerken onderstreept".
In de productie eigenen de leden van de maatschappij zich de natuurproducten toe volgens hun behoeften'4. De distributie bepaalt de verhouding
waarin elkeen toegang heeft tot deze producten. De ruil verdeelt ze verder volgens individuele behoeften. De consumptie ten slotte, maakt ze tot objecten
van genot en individuele toeeigening. Zo tekent Marx de stofwisseling tussen
de mensensoort en de natuur. De productie is maatschappelijk geregeld. Daaraan neemt het individu deel als lid van het gemeenschappelijk lichaam. Door
de cascade over distributie en ruil komt het tot individuele consumptie."In der
Production objektiviert sich die Person, in der Konsumption subjektiviert sich die
Sache."( Marx, 1983: 24). Dat proces is in alle stadia sociaal bemiddeld.

Arbeid anthropologisch
Het arbeidsconcept staat centraal in Marx' mensvisie. Arbeid behoort als het
ware tot de menselijke natuur. Op dat vlak is er een duidelijke continuzteit
tussen de vroege filosofisch-anthropologische werken en de voldragen economische geschriften. "Whatever might separate Marx's intellectual development
after 1845 from the themes of his early writings, it is not that he came to reject the
idea Ofa human nature." (Geras, 1983:19).
Om die algemene kenmerken van de menselijke arbeid na te gaan vertrekken
we van een definitie uit het midden van zijn oeuvre, tussen de filosofische

"

Marx merkt ook op dat deze algemene abstracte concepten producten zijn van de heersende
ideologie in bepaalde productieverhoudingen (Marx, 1969b: 29 e.v.). Ze geven dus de algemene kenmerken weer zoals die zich vanuit een maatschappelijke context met kapimlistische
productieverhoudingen laten formuleren. Dat illustreert de affiniteit van Marx met de kritische realistische wetenschapstheorie: het is een combinatie van ontologisch realisme en een
epistemologisch relativisme (Van Dijk,1984).
14 Merk op dat Marx' economische en maatschappelijke theorie steunt op een behoeften-calculus en niet op het menselijk verlangen. Dat legt de basis voor een objeaiverend wetenschappelijk perspectief en een denkbare eindigheid voor een zogenaamde «overvloedsmaatschappij". Het mist een perspectief op het menselijk gemis dat het verlangen ondersteunt.
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"

geschriften en Het Kapitaal: Wirkliche Arbeit ist zweckmassige Thatigkeit zur
HersteHung eines Gebrauchswerths, zur Aneignung eines naturlichen Sto#s in
einer bestimmten Bedurfnissen entsprechenden Weise. Ob es mehr der Muskel
oder mehr der Nerv ist, der bei dieser Thatigkeit verbraucht wird, ist hierbei
gleichgilltig, ebenso ob der Natursto# schon mehr oder minder idealisiert ist..
(Marx, 1976b: 48).
Het doel van de arbeidsactiviteit ligt dus buiten die activiteit zelf in het
maken van een gebruikswaarde, in het omvormen van een natuurlijk product
in een voor behoeftenbevrediging bruikbare vorm. Niet de vorm noch de aard
van de activiteit lijkt doorslaggevend te zijn. Essentieel lijkt wel de doelgerichtheid. Dhondt (1982: 88) wijst erop dat arbeid niet mag worden herleid
tot deze doelmatigheidd (« zweckmassige Thatigkeit"). Dem doelgerichtheid
zelf mag daarenboven niet gereduceerd worden tot het ideele moment ervan.
De drie momenten van het arbeidsproces - de doelgerichte activiteit of de
arbeid zelf, het voorwerp ervan en het middel - blijven kenmerken van het
arbeidsproces.
Ook als we die waarschuwing in gedachten houden, dan nog staat arbeid
tegenover 'spel', dat niet gericht is op de productie van gebruikswaarden en
waarbij de activiteit zelve het doel is."Marx rejects the idea that work can ever
becomeplay" zegt Marcuse (1969: 21) en hij voegt eraan toe:"Alienation would
be reduced with theprogressive reduction Ofthe working day, but the latter would
remain a day Ofunfreedom, rational but notfree." zo staat ook arbeid apart van
andere menselijke activiteiten, zoals communiceren, leren of rusten, die niet
gericht zijn op voortbrengen. Een aantal van deze activiteiten worden natuurlijk in het productieproces betrokken, als een soort'hulpdisciplines'. Dat is des
te meer het geval nu een doorgedreven arbeidsdeling en een veralgemeende
warenproductie de neiging vertonen elke menselijke activiteit te richten op de
productie van goederen of tenminste, zoals bij de diensten, op verkoopbare
eenheden.
Het belang van de arbeid in de menselijke ontwikkeling vindt zijn oorsprong in het biologisch evolutieproces, in de soortvorming zelf. Paleontologische en anthropologische hypotheses (Nesturkh, 1959; Lewis & Towers,
1969; Weiner, 1971; Birdsell, 1972; Menzel, 1973; Torris, 1973; Zuckerman,
1973; Isaac & McCown, 1976; Jelenek, 1976; Leaky & Lewin, 1978; Woolfson,
1982; Andrews & Stringer, 1989) geven aan hoe de menselijke arbeid een
selectief voordeel verwerft. Door klimatologische omstandigheden naar de
savanne verdreven, ontwikkelen de 'voor-mensen' bipedalisme, een vrije
voorhand met opponeerbare duim en frontaal, driedimensionaal zicht. Deze
kenmerken begunstigen het gebruik van bemiddelend materiaal - stokken en
stenen - bij het verzamelen van voedsel. Daar ligt de basis tot het gebruik en
later het vervaardigen van werktuigen. Dat gebruik begeleidt de ontwikkeling
van de taal en van een in gedachten voorgestelde wereld, en potentieel van
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'doelstellingen' 15. In omstandigheden van schaarste krijgt de ontwikkeling van
de arbeid, in de eerste plaats van de arbeidsproductiviteit, een vitale plaats.

In die zin is de mens ook een dier dat'tijd kan vrijmaken'. Door middel van
technische vooruitgang kunnen behoeften en doelstellingen op kortere tijd
worden gerealiseerd. Natuurlijk hebben deze behoeften en doelstellingen ook
de neiging te vergroten, zodat daardoor onder meer ook het bevolkingsaantal

kan stijgen.
Toch is die'vrijgekomen tijd' in de eerste plaats inzet van maatschappelijke
differentiatie. Het is de basis voor de productie van een maatschappelijk
meerproduct, dat zodra het een permanent karakter krijgt, de voorwaarde

schept voor een vaste arbeidsdeling (bovenop de seksuele arbeidsdeling)
(Mandel, 1962: 26 e.v.).
Deze arbeidsdeling is in het kapitalisme verabsoluteerdi6. Daardoor wordt
de arbeidsproductiviteit ook losgemaakt van de concrete arbeid, zodat de
tijdswinst in omstandigheden van verregaande arbeidsdeling, meestal wordt
herverdeeld aan gepriviligieerden, los van hun eigen arbeidsproductiviteit.
Dat staat los van de'natuur' van de arbeid, maar heeft alles te maken met haar
'cultuur', met haar historische vormgeving. Die maatschappelijke verdeling
van de vrij beschikbare tijd is precies een centraal element in Marx' klassentheorie.

De productieverhoudingen
Al van in zijn vroege werken legt Marx de nadruk op het sociale karakter van
de menselijke arbeid. Elke productiewijze en elk niveau van technologische
ontwikkeling houdt ook een specifieke wijze van samen-werken in. Die
manier is trouwens op zich een productiekracht (Marx, 1972).
Die manier van samenwerken vereist - vooral bij de invoering ervan heel wat middelen van externe dwang, die bij elk socialisatieproces moeten
worden herhaald tot de arbeidsdiscipline is geinterioriseerd. Marx spreekt
over het fabrieksdespotisme dat de dominantie van de abstracte arbeid en de
" Het

is bekend dat de chimpansee, de aan de mens meest verwante primaat, slechts een
beperkt deel van de dag besteedt aan het verzamelen van voedsel. De resterende tijd gaat
naar rusten, sociaal leven, spel, vermaak, omgaan met jongen. In de slechtere levensomstandigheden van de Australopithecus en later van het genus Homo, zal de tijd nodig voor het
levensonderhoud gevoelig toenemen. Daarenboven wordt de overgebleven tijd niet langer
in de beschutte omstandigheden van het oerwoud doorgebracht. De angst voor vijanden en
honger is nadrukkelijker aanwezig. Eerder dan een "naakte aap" (Morris, 1967) zou de mens
een angstige aap kunnen worden genoemd. Zie volgend hoofdstuk.
16 "L'argentpermet une division absolue du travail parce que il rend le travail indipendant de son
produit sp&i#que qui n'a pluspourlui unevaleurd'usage immidiate." (Marx, 1969b: 141).
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valorisatie van de waren oplegt aan alle menselijke verhoudingen (Bouquin,
1997). Die dwang wordt in de beroepsvorming 'belichaamd', het is een deel
van het westers'civilisatieproces' (Elias, 1982).
In die zin verloopt de ontwikkeling van het kapitalisme als een'moderniseringsproces', dat tevens de basiskenmerken van de productiewijze in stand
houdt: de veralgemeende warenproductie, de particuliere eigendom van de
productiemiddelen, de marktwetten, het winstbejag en de kapitaalsaccumulatie (Mandel, 1980: 61-63). Ze vereisen de voortdurende onteigening van de
ambachtsman van zijn productiemiddelen, de regimentering van de tijd, de
dominantie van de machine, de verarming van de boeren, de aangroei van een
'arbeidsreservelegert... kortom een hele reeks maatschappelijke veranderingen die permanent onderhouden worden.
Menselijke arbeid wordt dus niet alleen vorm gegeven door de externe
druk van slechte milieuomstandigheden (zie boven), de specifieke vorm van
de loonarbeid vereist dwangmatige maatschappelijke structuren. Belangrijk is
het hier op te merken dat deze vorm gekenmerkt wordt door de scheidingvan
een aantal elementen: scheiding arbeidstijd-niet-arbeidstijd;
scheiding arbeider-productiemiddel; scheiding arbeider-arbeidsproduct; scheiding arbeiderarbeidsproject; scheiding arbeidsproces in verschillende vereenvoudigde handelingen... Dat doet Marx en Engels (1963: 29) in het Communistisch
Manifest stellen: 'De arbeid der proletariers heejt door de uitbreiding van de
machinerie en door de arbeidsdeling elk zelfstandig karakter en daardoor iedere
bekoring voor de arbeiders verloren.'
Een voor onze vraagstelling belangrijk kenmerk van deze productieverhoudingen is het feit dat de bezitter van de productiemiddelen zeggenschap
verwerft over de productiedoelen en over het maatschappelijk meerproduct.
Dat gebeurt door de toe-eigening van de surplusarbeid en die wordt in kapitalistische verhoudingen tot een ongekende omvang opgedreven. Ze kent vol-

gens Marx in principe geen grens.

Noodzakelijke arbeid, meerarbeid en disponibele tijd
We komen zo tot een belangrijke uiteenzetting om Marx' visie op vrijetijd te
duiden. Productieverhoudingen zijn in de eerste plaats eigendomsverhoudingen. Die eigendomsverhoudingen bepalen machtsverhoudingen en zeggenschapsverhoudingen, die precies in het voordeel van de burgerij uitvallen,
omdat de arbeider vrij is. Deze misschien ietwat enigmatische uitdrukking zal
weldra duidelijk worden.
Marx (1976 I: 129 e.v.) poogt in Het Kapitaal de concrete vorm van de
loonarbeid in al zijn complexiteit bloot te leggen. De kapitaalbezitter zoekt op
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de markt een waar die de eigenschap heeft waarde te creeren. Zo'n waar
bestaat onder de vorm van'arbeidskracht' of'arbeidsvermogen'.
Opdat deze arbeidskracht echter als waar op de markt zou worden aangeboden, moeten enkele voorwaarden vervuld zijn. Ten eerste moet ze door haar
bezitter te koop kunnen worden aangeboden. De arbeider moet dus vrij over
zijn arbeidskracht kunnen beschikken. Opdat deze voorwaarde vervuld zou
blijven moet de arbeider daarenboven zijn arbeidskracht slechts voor een
bepaalde tijd verkopen. Hij mag met andere woorden niet verzaken aan de
eigendom ervan: "I...1 s'il la vend en bloc, une fois pour toutes, il se vend luimtme, et libre qu'il itaitsejait esclave, de marchand, marchandise" (Marx, 1976
I.: 130). Deze voorwaarde beantwoordt aan de modern liberale vrijheidsgedachte.
De tweede voorwaarde is dat de bezitter van de arbeidskracht alleen d6ze
waar te verkopen heeft. Zoniet zou hij eerst andere waren, waarin zijn arbeid
al is belichaamd, te koop aanbieden. Deze voorwaarde wordt vervuld door de
tot de productiemiddelen, nodig om zijn arbeidskracht om te zetten

toegang
in reele arbeid, te beperken.
Wat is nu, zo vraagt Marx zich af, de ruilwaarde van de waar arbeidskracht?
de sociaal
Volgens de arbeidswaardeleer wordt die waarde bepaald door
noodzakelijke arbeid nodig voor haar productie. Als waarde vertegenwoordigt de arbeidskracht de sociale arbeid die erin gerealiseerd wordt.
De arbeidskracht is echter iets concreets, dat behouden of gereproduceerd
wordt door middel van een aantal bestaansmiddelen. De sociaal noodzakelijke tijd om arbeidskracht te (re)produceren is dus gelijk aan de arbeidstijd,
nodig om alle bestaansmiddelen te produceren. In het hoofdstuk VI van Het
met die
Kapitaal kunnen we een idee krijgen van wat Marx precies bedoelt
'bestaansmiddelen'. We sommen op:
· De natuurlijke behoeften, zoals voedsel, kleding, verwarming, woonst, e.d.
Ze verschillen volgens klimaat en fysische eigenschappen van het land. Ze
worden ook historisch bepaald: "La fbrce de travail renferme donc, au point
de vue de la valeur, un tltment moral et historique; ce qui la distingue des autres marchandises" (Marx 1976 I: 132).
· De eigenaars van de arbeidskracht zijn sterfelijk. De bestaansmiddelen
moeten dus ook voldoende zijn om kinderen en gezin te onderhouden.
· De arbeidskracht moet specifiek ontwikkeld zijn. Ook de opvoeding, en bij
uitbreiding de gehele socialisatie, behoort dus tot de noodzakelijke
bestaansmidddelen.
waarde voortbrengt die
Dat gedeelte van de arbeidstijd, waarin de arbeider de
voor
betaald
waarde
de
zijn arbeidskracht (het loon dus), stemt
gelijk is aan
"le nomme donc temps de
arbeidskracht:
overeen met de reproductie van de
s'accomplit, et le
reproduction
travail nicessaire la partie de la journte ou cette
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travail ntcessaire le travail dtpenst pendant ce temps: nicessaire pour le travailleur, parce que il est ind*endant de la forme sociale de son travail; nicessaire
pour le capital et le monde capitaliste, parce que ce monde a pour base l'existence

du travailleur." (Marx 1976 I: 162).
Marx spreekt hier over "reproductie" en duidt dus op twee tijdsbestedingen: de noodzakelijke arbeidstijd waarin de noodzakelijke arbeid wordt geleverd, en de wederopbouw van de arbeidskracht, die meestal buiten de werktijd gebeurt.
In ruil voor de waarde van de arbeidskracht verwerft de kapitalist een
gebruikswaar, met name de mogelijkheid om gedurende een bepaalde tijd
over het arbeidsvermogen van een ander persoon te beschikken (Marx, 1969b
I: 231). Maar het kenmerk van de arbeidskracht is precies dat ze meer waarde
kan voortbrengen dan ze kost. De kapitalist koopt immers niet de waarde van
(de opbrengst van) de arbeid, maar de waarde van de arbeidskracht! (Marx,
1976 I:146).
Dat onderscheid is verhuld. De afgesproken totale werktijd is een voorwaarde voor zijn noodzakelijke arbeid. De invoering van die tijdsdwang (en
daarvoor ook plaatsdwang) is essentieel in kapitalistische verhoudingen.
Empirisch historisch onderzoek illustreert dat (Biernacki, 1995). Voor de
waarde van de arbeidskracht krijgt de ondernemer dus automatisch ook de
beschikking over de meemrbeid en het meerproduct. Die meerarbeid is in werkelijkheid dwangarbeid, stelt Marx'7. Zo lost hij het raadsel van de oorsprong
van de winst op.
Meerarbeid zelf is geen exclusiviteit van de kapitalistische productiewijze.
Marx wijst erop dat in elke orde, waar een deel van de samenleving de productiemiddelen controleert, de werkende mens, of hij nu vrij is of niet, boven de
arbeid nodig om zichzelf en de zijnen in stand te houden, ook een surplus
moet leveren om de bezitter van de productiemiddelen in stand te houden.
Zolang de productie van gebruikswaarden domineert, wordt de surplusarbeid
begrensd door een aantal behoeften, door de consumptie van de heersende
klasse. Pas bij een veralgemeende ruilwarenproductie wordt er op excessieve
wijze meerarbeid gevraagd (Marx, 1976 I: 176). Dat is de basis van de groei
omwille van de groei, van de accumulatie omwille van de accumulatie. De
productie van meerarbeid is het historische wezen van het kapitalisme (Marx,
1969b, II: 25). "In de burgerlijke maatschappij is de levende arbeid slechts een
middel om de opgehoopte arbeid te vermeerderen.» (Marx& Engels, 1963: 40).
In die zin wordt duidelijk hoe de machines in tegenstelling staan tot de levende arbeid: de dode arbeid zuigt de levende arbeid uit als een vampier en krijgt
er nooit genoeg van (Marx, 1969b II: 379).
"

Marx gebruikt het woord geregeld: vijftien venvijzingen (Sandkahler, 1983: 918). Zie bijv.
ook Marx, 1969b, I: 273 en Marx, 1976, III: 741.
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Die complexe natuur van de loonarbeid belicht op interessante wijze de vrijetijdsproblematiek. De scheiding tussen producent en productiemiddel verplicht de arbeider immers een groot deel van zijn beschikbare tijd toch arbeidend door te brengen. Dat bepaalt daarenboven nogmaals de reproductie.

De arbeidstijd
"Hoeveel tijd kan het kapimal de arbeid die ze heejt gekocht consumerenf'i zo
vraagt Marx (1976, I: 197 e.v.). Uit de natuur zelfvan de ruil tussen de arbeider en de kapitalist volgt geen enkele limiet van de arbeidsdag. Puur economisch gesproken is het voldoende dat de ondernemer een prijs voor de
arbeidskracht betaalt, voldoende voor haar reproductie. In ruil beschikt hij
over de volledige gebruikswaarde van de arbeidskracht zonder enige andere
limiet dan die reproductievoorwaarde. Hij heeft het "recht" de arbeidsdag zo
lang mogelijk te maken. De arbeider van zijn kant heeft eveneens het "recht"
het gebruik ervan te doen beperken tot een "normale" arbeidsdag, met als
ondergrens de noodzakelijke arbeidstijd. Daarom blijft de arbeidsduur institutioneel vastgelegd en is ze niet onderworpen aan de marktwetten (Schor,
1992). De lengte van de arbeidsdag is een sociaal-politieke kwestie: "1/bila
pourquoi la rtglementation de la journte du travail seprbente dans l'histoire de
la production capimliste comme une lutte siculairepour les limites de lajournie
du tmvail, lutte entre le capitaliste, c'est h dire la classe capitaliste, et le travailleur, c'est a dire la classe ouvritre." (Marx, 1976 I: 176).
Die strijd speelt zich af binnen een economische minimumgrens en een
vitale maximumgrens. Binnen kapitalistische verhoudingen wordt de minimumgrens nooit bereikt. Dat zou immers betekenen dat er geen meerarbeid
zou worden geleverd. De maximumgrens wordt aangegeven in de arbeidskampen van de nazi's, waarin zelfs de vitale voorwaarden voor de reproductie
niet werden gerespecteerd.
In'normale' omstandigheden wordt de maximumgrens van de arbeidsdag
aangegeven door een fysieke grens en een "morele" limiet. De reproductie
heeft een fysiek aspect: rust, voeding, kleding, behuizing... Ze heeft ook een
«waarde": unfautau travailleur du tempspoursatisfaire ses besoins intellectuels
et sociaux, dont le nombre et le caractare d*endent de l'itatgintral de la civilisationP (Marx, 1976, I: 174).
Er is dus niet alleen de klassenstrijd tussen twee kampen, die elk een
"recht" aan hun kant hebben. Er is ook een "algemeen niveau van menselijke
ontwikkeling", als het ware een consensus over wat menselijk noodzakelijk is.
De arbeidstijd wordt dus bij uitstek een culturele inzet. Elke verhoging van de
intellectuele en sociale behoeften van de bevolking moet zich dus in deze logica uiteindelijk uitdrukken in een strijd voor de verkorting van de arbeidsdag.
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Die druk op de limiet van de arbeidsdag stimuleert de technische innovatie
die de relatieve meerwaardeverhoging belangrijker maakt dan de absolute
meerwaardeverhoging. In de eerste fase van de kapitalistische productiewijze
worden vooral lineaire maatregelen ter verhoging van de meerwaarde getroffen: verlenging van de arbeidsdag en/of vermindering van de noodzakelijke
arbeidstijd (door vermindering van het loon en van de levensstandaard). De
meerarbeid boven de noodzakelijke arbeid wordt zo lang mogelijk gemaakt.
Relatieve meerwaardeverhoging daarentegen rekent op de intensifiering van
de arbeid en op de productiviteitsverhoging. "La production de la plus-value
absolue n'aj ecte que la durte du travai4 la production de la plus-value relative
transforme entitrement les procidis techniques et les combinaisons sociales. Elle
se dlveloppe donc avec le mode de production capitalisteproprement dit." (Marx,
1976, I: 363).

Het dubbelkarakter van de loonarbeid werpt een specifiek licht op de vrije
tijd. Niet alleen de lengte van de arbeidsdag, maar ook de intensiteit moet dus
in rekening worden gebracht. In die zin betekent niet elke verkorting van de
arbeidsdag een toename van de vrijetijd. In de meeste gevallen betekent die
immers een toename van de reproductietijd, onderscheid dat we verder zullen
behandelen. Schor (1992) en Cross (1993) laten zien hoe de verkorting van de
arbeidstijd wordt afgeremd door een toegenomen consumptie, waardoor de
work and spend cycle (Schor, 1992; 1997; 1998) op gang komt. In die analyse

wordt duidelijk hoe de drang naar een stijgende levenstandaard - het "algemeen niveau van menselijke ontwikkeling" - loonstijging boven arbeidstijdverkorting stelt. In beide onderzoeken worden arbeid en arbeidstijd als 66n
geheel beschouwd. Daardoor wordt een ander argument uit het oog verloren:
de toegenomen relatieve meerwaardeverhogingis betekent ook enerzijds dat
de lonen niet evenredig stijgen met de stijging van de arbeidsproductiviteit en
anderzijds dat de arbeidsintensiteit toeneemt. Beide tendensen zijn onderliggend aan de voorkeur voor loon boven tijd. Enerzijds is er de stijgende consumptiedruk omdat de geproduceerde meerwaarde zich op de markt moet
realiseren. Anderzijds verhoogt dat ook de waarde van de arbeid, die door de
toegenomen arbeidsproductiviteit en uitbuiting is afgenomen.
Marx (1976, I: 370-377) zelf heeft in Het Kapitaal reeds aandacht voor die

problematiek. Hij onderzoekt een aantal mogelijke combinaties tussen
arbeidsduur, arbeidsintensiteit en arbeidsproductiviteit. Zo bespreekt hij vier
varianten:
(1) Constante duur en intensiteit met variabele productiviteit.
(2) Constante duur en productiviteit, met variabele intensiteit.
(3) Constante productiviteit en intensiteit, met variable duur.
18

In Marx' termen een toegenomen meerwaardevoet
meerwaarde en het variabel kapitaal stijgt.

of uitbuitingsgraad:

de ratio tussen de
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(4) Gelijktijdige variaties van de drie elementen.
Ze zullen telkens in specifieke socio-economische omstandigheden invloed
hebben op de arbeidsduur en op het energieverbruik van de arbeider.
We willen hier wijzen op een moeilijkheid (66n van de moeilijkheden) in
de arbeidswaardeleer. Ze steunt op een abstract arbeidsbegrip. Het enige
gemeenschappelijke in alle waren is menselijke arbeid, ontdaan van zijn concrete verschijningsvorm, alleen met zijn universele verschijningsvorm en met
als enige variabele de duur. Dit laat Marx toe de universele wetten voor het
functioneren van de kapitalistische productiewijze uiteen te zetten. Het
begrip van het duale karakter van de arbeid laat ook toe op een andere wijze
de niet-arbeidstijd te analyseren. Het blijven echter algebraische formules. De
concrete invulling vergt empirisch onderzoek, waarbij de analytische categorieen niet altijd zichtbaar kunnen worden gemaakt.
Hoe dan ook, Marx stelt de arbeid in het centrum van de maatschappelijke
orde. Het dubbelkarakter van de loonarbeid kan slechts worden in stand

gehouden via specifieke maatschappelijke reproductiemechanismen. Of een
"vrije tijd"- een tijd en activiteiten onafhankelijk van de«verzorgingspositie"
(Beckers & Van der Poel, 1990) - in dit perspectief denkbaar is, vergt een ant-

woord op de vraag of de niet-arbeidstijd volledig in beslag wordt genomen
door de reproductie.

Reproductie en vrijetijd
De arbeid bepaalt immers de niet-arbeid:
· door de klassenscheiding die voortkomt uit het ongelijke bezit van de productiemiddelen: de enen zijn verplicht te arbeiden, voor de anderen
bestaat de aristotelische skola.
· door de noodzakelijke realisatie van de meerwaarde in de consumptie,
door het in stand houden van de politieke en ideologische reproductievoorwaarden voor het kapitalisme.

Die algemene reproductievoorwaarden leveren grensvoorwaarden voor de
maatschappelijke instellingen, de sociale praktijken en het dagelijks leven.
Kan er in dergelijk perspectief nog worden gesproken van een "vrije tijd". Gaat
het slechts om de bewegingsvrijheid binnen verschillende varianten van
reproductie? Of bestaan er ook sociale praktijken die"vrij" zijn van de verzorgingspositie? En in hoeverre ontsnappen die dan ook aan de reproductie?
In elk geval is vrijheid voor Marx geen origineel gegeven. "The human
being is in the most literal sense a zoon politicon, not merely a gregarious animal,
but an animal which can individuate itself only in the midst Ofsociety." (Marx,
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1973: 84) en"C'est seulement dans la communautd (avec d'autres) que chaque
individu ales moyens de dtvelopper ses facultis dans tous les sens; c'est seulement
dans la communauti que la libertd personelle est donc possible." (Marx, &
Engels, 1968b: 94). Vrijheid is dus een mogelijkheid na de socialisatie. Daarvoor echter moet het individu zich ook bewust worden van die socialisatie
(van die noodzakelijke structurering) om zich aan de invloed ervan te kunnen
ontrekken. Het zijn de voorwaarden voor zo'n proces die ik verder moet

onderzoeken.
«
Comme nous l'avons vu, la loi du capital, c'est de crier du surtravail, du
temps disponible. [...] Sa tendance est donc de crter le plus possible de travail, en
mtme temps que de reduire le travail ntcessaire a un minimum", zo stelt Marx
(1969b I: 355) het in de Grundrisse. Ziedaar in een notedop de contradictori-

sche werkelijkheid van de kapitalistische productiewijze. Dat is ook wat Marx
de historische functie noemt van het kapitaal. Het ontwikkelt de materiele
basis voor een werkelijke ontvoogding van de mens door de maximale ontwikkeling van de technische middelen en door de accumulatie van dode
arbeid. Maatschappelijk heeft deze «wet van het kapitaal" natuurlijk een verschillend effect naargelang het om kapitaalbezitters gaat dan wel om loonarbeiders.
Vergroting van de surplusarbeid, creatie van beschikbare tijd, betekent
inderdaad een vergroting van "vrije tijd" en van de niet-productieve consumptie voor de bezitters van de productiemiddelen. Het is die leisure die
Veblen (1970) op het oog heeft in zijn Theory of the leisure class. Leisure heeft
hier de aristotelische karakteristiek van de skola: de conditie van zij die niet
verplicht zijn te arbeiden om in leven te blijven .
Maar het gaat er vandaag precies om de vrije tijd van de werkenden te
begrijpen. Om de notie vrijetijd zin te geven moet dus worden aangegeven
hoe die mensen los van de arbeidsverhoudingen kunnen komen. Met andere
woorden, het verschil tussen reproductietijd en vrijetijd moet worden geduid.

De reproductie van de arbeidskracht
De "ijzeren wet" van het kapitaal wil dus van de arbeiders zoveel mogelijk
arbeid verkrijgen, meer bepaald: surplusarbeid. Die wordt begrensd door de
grenzen van de arbeidsdag. Tijdens de niet-arbeidstijd moet de arbeidskracht
worden hersteld, worden gereproduceerd. Meer"mag" er volgens Marx (1976
I: 175) ook niet gebeuren: "Si le salarid consommepour lui-m#me le temps qu'il
.
a de disponible, it vole le capitaliste. Om elk misverstand over zijn eigen standpunt terzake te vermijden wordt die zin gerelativeerd in een ironische voetnoot.
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De reproductietijd is nodig om fysieke redenen. De arbeidstijd wordt echter
ook in het belang van het kapitalisme als systeem begrensd. De verlenging van
de arbeidsdag mag immers het leven van de arbeider niet verkorten, noch zijn
arbeidskracht fundamenteel aantasten, noch de kosten van de reproductie te
hoog doen oplopen (Marx, 1976 I: 198). Het systeem heeft belang bij een
bepaald niveau van gezondheid en kracht. Ten slotte mag ook niet worden
vergeten dat de arbeider voor de eigen werkgever gepersonifieerde arbeidskracht is, maar voor de andere ondernemers een potentiele consument is.
Moet de integriteit van de arbeider beschermd worden, ook het voortbestaan van de productieverhoudingen mag niet in het gedrang komen. De individuele baas mag bijvoorbeeld, zo zegt Marx, de religieuze gevoelens van de
arbeiders niet te zeer verstoren of hem verplichten de wet te overtreden of de
publieke orde te misprijzen.
Op een aantal plaatsen geeft Marx zo indicaties van wat hij precies onder
reproductietijd verstaat. Hij wijst in de eerste plaats op een aantal fysieke
behoeften: slaap, voeding, kleding, behuizing... Verder vermeldt hij sociaalculturele behoeften, zeker wanneer ze rechtstreeks in verband staan met de
aanmaak van de arbeidskracht. Zo is er de scholing: "Les »is de l'tducation
trts minimes d'ailleurs pour laforce de travail simple, rentrent dans le total des
marchandises ntcessaires pour la production" (Marx, 1976: 132). Ook een aantal sociale functies, waarbij de arbeider zelf bijdraagt tot de maatschappelijke
reproductie worden vermeld: de opvoeding van de kinderen, de gezinstaken... Ten slotte wordt verwezen naar een aantal activiteiten binnen instituties, zoals de kerk.
De goederen en diensten die nodig zijn voor de reproductie (herstel, maar
ook uitbreiding) van de arbeidskracht vinden de arbeider en zijn gezin op de
markt. Daartoe is een deel van het loon bestemd. Een ander deel van de reproductie wordt door de huishoudelijke arbeid geproduceerd (Bebel,1919,1979;

Outhoorn,1975; Meulenbelt, 1975).
Reproductie bestaat dus niet alleen uit consumptie, maar uit een geheel van
activiteiten, expliciet of onbedoeld gericht op het externe doel van herstel van
de arbeidskracht en meer in het algemeen op het herstel en het onderhoud van
het maatschappelijk functioneren. Hoe die reproductie precies vorm krijgt,
hoe verschillende aspecten als huishoudelijke arbeid, warenconsumptie,
gebruikswarenruil, en dergelijke worden gecombineerd, hangt samen met de
ontwikkeling van koopkracht en culturele context. De studie van die concrete
vormen gebeurt via een theorie over de menselijke behoeften (Heller, 1978;
Apostel, Deconinck & Walry, 1983; Doyal & Gough, 1991). Het volstaat hier
erop te wijzen dat een dergelijk accent sterk objectiverend is en toelaat de individuele consumptiepatronen te herleiden tot een algemene theorie van menselijke behoeftenbevrediging. Hoewel Marx zelf niet zover gaat, is dat een gouden poort naar een mechanistische positivistische economische calculus.
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Is

reproductietijd vrije tijd?

Kan de reproductietijd zoals die hierboven beschreven werd, worden gelijkgesteld met het moderne vrijetijdsbegrip? Ja en nee. Dat is een kwestie die in de
ontwikkeling van de vrijtijdsstudies nog is gesteld en die wordt opgelost door
het gebruik van noties als'bruto-' en'netto-vrijetijd'.
Men zou kunnen argumenteren dat de niet-arbeidstijd volgens Marx

inderdaad'vrije' tijd is. In tegenstelling tot een slavenmaatschappij of een feodale maatschappij, steunt het kapitalisme op vrije arbeid. In de Duitse Ideologie onderstrepen Marx en Engels (1968b: 232) dat: "Le travail est libre dans
tous les pays civilists". En Marx (1976 I: 130) schrijft in Het Kapimal: " La
transformation de l'argent en capital exige donc que lepossesseur d'argent trouve
sur le marcht le travailleur libre - et libre a un double point de vue. Premitrement le travailleur doit Stre une personne libre, disposant 8 son gri de sa force de

travail comme sa marchandise & lui; secondement il doit n'avoir pas d'autres
marchandises d vendre; ttrepour ainsi dire libre de tout, complatementd*ourvu
.
des choses ndcessaires A la rialisation de sa puissance travailleuse .
Marx gebruikt hier een negatief vrijheidsbegrip (Berlin,1958,1996): enerzijds moet de arbeider een vrij, ongebonden persoon zijn en anderzijds moet
deze ook vrij zijn van het bezit van .andere waren. Dit is immers de voorwaarde waaronder zulke "vrije arbeider ziln arbeidskracht te koop zal aanbieden.
Het gaat dus niet om de positieve vrijheid, activiteiten naar eigen goeddunken
in te vullen. In die zin ligt hier nog geen basis voor een vrijetijdtheorie.
Marx neemt die vrijheid van de persoon ernstig. In de Grundrisse voert hij
een polemiek met de achttiende-eeuwse sociaal filosoof Simon-Nicolas-Henri Linguet. Linguet vindt het feit dat de vrije arbeider zelf geen waarde heeft
(terwijl de slaaf een ruilwaarde had), maar alleen zijn arbeidsvermogen waardevol is, een achteruitgang. Maar, zo argumenteert Marx (1969b I: 239), die
vrijheid maakt de arbeider precies tot persoon die voor zichzelf kan bestaan
buiten de arbeid. De vervreemding van de arbeid is een middel tot overleven.
De dwang tot onvrij maken van de arbeidstijd maakt deel uit van die vrijheid.
In een verslag over de gevolgen van de intensifiering van de arbeid in het
hoofdstuk over de productie van relatieve meerwaarde in Het Kapitaal (Marx,
1976 I: 239), vindt men volgende zinssnede met betrekking tot de reductie
"
van de arbeidsdag van twaalf naar elf uren: landis qu'ils obtenaient le mtme
salaire et gagnaient une heure de libert6.." (onze onderstreping, e.c.). In de
niet-arbeid zou de arbeider zijn vrijheid terugvinden. Niet-arbeidstijd is dus

vrije tijd.
Toch is dat niet de hoofdtoon in Marx'geschriften. "La libertd du travail,
c'est la libertd pour les travaiUeurs de se faire concurrence entre eux." (Marx &
Engels,1968b: 232). De teksten staan bol van ironische opmerkingen over de

pseudovrijheid binnen de kapitalistische verhoudingen. In werkelijkheid is de
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vrijheid van de arbeider om zijn arbeidskracht niet te verkopen immers zeer
beperkt. En eenmaal in loondienst, gelden de'ijzeren wetten' van het kapitaal.
Ook als men niet aan werk geraakt en 'beschikbaar blijft voor de arbeidsmarkt' of als men voor zijn eigen overleven zorgt of voor de reproductie van
anderen (huishoudelijke arbeid), blijven de reproductievoorwaarden 'heilig:
Vandaar dat de meeste marxistische auteurs de vrije tijd op deterministische
wijze benaderen: «Hetgedrag tijdens de vrije tijd is op beslissende wijze afhanke-

lijk van deproductieverhoudingen" (Mandel, 1976: 322).

Naar mijn mening moeten beide accenten in Marx' teksten ernstig genomen worden. De arbeiders zijn in het kapitalisme inderdaad vrije personen
(D'Hondt, 1986). Dat betekent dat het kapitalisme alleen in een politieke
maatschappij kan overleven, waarin wetten voor iedereen gelijk moeten gelden, waarin geweld slechts uitzonderlijk gelegitimeerd is, waarin de vrije keuze
alleen met ideologische middelen mag worden beinvloed. De vrijheid is echter
slechts reeel (positief aan te wenden) inbepaalde omstandigheden. Zonder een
vrije toegang tot de productiemiddelen, worden de loonarbeiders ondergeschikt aan de bezitters ervan. De reproductie van de arbeidskracht valt onder
die onvrijheid. Reproductietijd kan dus niet gelijkgesteld worden aan vrije tijd.

Het dubbelkarakter van de niet-arbeidstijd
Marx zelf heeft niet expliciet rekenschap afgelegd van de ambivalentie, van de
vrijheid-onvrijheid in de niet-arbeidstijd. In die zin denk ik niet dat Marx een
vrijetijdstheorie levert.
Marx zelf gebruikt het woord'vrije tijd' om de disposable time van de niet" n

arbeiders, die leven van de meerarbeid aan te duiden. Lne frele Zeit, die sie zur
Disposition haben, sei es zur Musse, sei es zur Ausubung nicht unmittelbar productiver Thatigkeiten (wie z.B. Krieg, Smatswesen), sei es zur Entwicklung
menschlicher Fahigkeiten und gesellschaftlicher Potenzen (Kunst, etc, Wissenscha#), die keinen unmittelbarpraktischen Zweck verfolgen, setstdie Mehrarbeit
auf Seite der arbeitenden Masses voraus, d.h. das sie mehr Zeit als zur ProducNon ihres eignes materiellen Lebens erheischt ist in der materiellen Production
verwenden mussen. (Marx, 1976 c, II, 3: 168).
Dit citaat levert ons de elementen van wat Marx onder "vrije tijd" verstaat
(ook al ziet hij ze slechts bij de niet-arbeidende klasse, cf. Veblen, 1970): Mus-

niet onmiddellijk productieve bezigheden (zoals politieke activiteiten);
ontwikkeling van menselijke en sociale vaardigheden zonder praktisch doel
(kunst en wetenschap). Hij vermeldt expliciet niet de reproductie-activiteiten
zoals eten, drinken, slapen,... Op andere plaatsen waar hij het begrip vrije tijd
gebruikt verwijst hij naar"le temps servant au ddveloppement complet de l'individu" of "pour le loisir aussi bien que pour les activitts suptrieures" (Marx,

se,
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1969b II: 230). Het accent ligt telkens op activiteiten die zichzelf tot doel hebben (en als zodanig geen'arbeid' zijn) en niet worden opgelegd door externe
dwang.

Het is niet eenvoudig

de teksten eenduidig te

interpreteren. Marx

omschrijft niet wat hij bedoelt met "le dlveloppement complet" of "activitts
suptrieures': Hij geeft evenmin aan hoe individuen daartoe kunnen komen. Is
hier niet impliciet een opvatting aanwezig waarbij de mens, eenmaal externe
dwang weggenomen, zich spontaan richt naar'hogere' activiteiten en naar een
'volledige' ontwikkeling?

Rijk der noodzakelijkheid en rijk der vrijheid
Het bekende stuk uit het derde deel van Het Kapimal, waarnaar zowel Rojek
(1984,1985) als Nahrstedt (1980) verwijzen, geeft indicaties over Marx' vrijheidbegrip. We hernemen in extenso: "The real wealth of society and the possibility ofa constant expansion Of its reproduaion process does not depend on the
length Ofsurplus labour but rather on its productivity and on the more or less
plent:lul conditions ofproduction in which it is performed. The realm offreedom
really begins only where labour determined by necessity and external expediency
ends; it lies by its very nature beyond the sphere Of material production proper.
Just as the savage must wrestle with nature to satisfy his needs, to maintain and
reproduce his life, so must civilised man, and he must do so in all forms of society
and under all possible modes Of production. This realm of natural necessity
expands with his development, because his needs do too; but theproductiveforces
to satish these expand at the same time. Freedom in this sphere, can consist only
in this, that socialised man, the associated producers, govern the human metabolism with nature in a rational way, bringing it under their collective control
instead Ofbeing dominated by it as blindpower; accomplishing it with the least
expenditure Of energy and in conditions most worthy and appropriatefbr their
human nature. But this always remains a realm of necessity. The true realm of
freedom, the development Of human powers as an end in itself begins beyond it,
though it can onlyjlourish with this realm of necessity as its basis. The reduction

of the working day is the basic prerequisite:' (Marx, 1976 III: 958-959).
De sfeer van de vrijheid is volgens Marx duidelijk afgescheiden van de pro-

ductie. Die blijft behoren tot de noodzakelijkheid. De'natuurlijke' noodzakelijkheid, zegt Marx, aangezien het gaat om de behoeftebevrediging in een
'strijd' met de natuur. De behoeften nemen toe, maar ook de productiekrachten groeien. De enige'vrijheid' in dit domein is die van de'geassocieerde producentent die op rationele wijze hun verhouding met de natuur regelen, om
er zo weinig mogelijk krachten aan te besteden. De democratische zeggenschap in de productie is daartoe een voorwaarde.
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Het «Rijk der vrijheid"ligt daarbuiten. Het steunt op de beschikbare tijd voor
activiteiten omwille van de activiteit zelve. Door de heersende productieverhoudingen wordt die tijd echter door het kapitaal opgeslorpt. We kunnen hier
dus al opmerken dat in deze visie de duale tijdsindeling tussen arbeidstijd en
vrijetijd anders moet worden bekeken. Behoren tot het rijk der noodzakelijkheid de productie en de reproductie van het leven, met andere woorden de
noodzakelijke arbeid en de reproductietijd. Behoren (potentieel) tot het Rijk
der vrijheid: de disponibele tijd, dit wil zeggen: het deel door het kapitaal
opgeslorpt in de surplusarbeid en een deel individuele 'vrijetijd' (die we tot
nog toe niet bij Marx gedefinieerd hebben gevonden) .
Vrijheid en noodzakelijkheid moeten als een dialectisch spanningsveld
worden begrepen. In de mate dat het "Rijk der noodzakelijkheid" de sociale
productie omvat, kan het rijk der vrijheid niet worden gedacht als asociaal of
ahistorisch. Daarin verschilt Marx van een liberaal vrijheidbegrip, waarvan
Coppieters (1985:13) zegt: «La libem n estpas comprise ici comme unepossibiliti rielle de nier une situation sociale particuli2re, mais comme une nigation
totale de toute relation sociale". Zonder'bevrijding' van het rijk der noodzakelijkheid, zou ook het rijk der vrijheid niet mogelijk zijn.
Van de andere kant kan het"Rijk der vrijheid" ook niet eenvoudig herleid
worden tot het "Rijk der Noodzakelijkheid". Een zekere interpretatie van
Marx heeft de dialectiek zo'opgelost', door de vrijheid te vereenzelvigen met
een kennis van en een inschakeling-onderwerping aan de wetten der noodzakelijkheid. Een uit de context gelicht stuk tekst uit de Anti-Duhring zou dergelijke interpretatie dan legitimeren. Meteen - zo dacht men - werden ook een
zeker productivisme en arbeidsfetisjisme - het stakhanovisme - in de socialistische landen door Marx gelegitimeerd. Het minste dat men er kan over
zeggen is dat in die landen het "Rijk der vrijheid" zo beperkt mogelijk werd
gehouden.

Laten we die uitweiding van Engels in de Anti-Duhring nader bekijken.
Volgens Engels (1978: 132 e.v.) moet over de vraag van de vrije wil en van de
verhouding tussen noodzakelijkheid en vrijheid worden gesproken, wil men
«
een uitspraak doen over moraal en recht: Hegel is de eerste die de verhouding
tussen vrijheid en noodzakelijkheid juist aangaf 1/bor hem is de vrijheid het
inzicht in de noodzakelijkheid. 'Blind is de noodzakelijkheid slechts in zoverre zij
niet begrepen wordt'. Niet in degedroomde onafhankelijkheid van de natuurwetten ligt de vrijheid, maar in de kennis van deze wetten en in de daarmeegegeven
mogelijkheid hun werkzaamheid stelselmatig voor bepaalde doeleinden te
benutten. Dit geldt met betrekking zowel tot de wetten der uitwendige natuur, als
tot die welke het lichamelijk en geestelijk bestaan van de mens zelf regelen - twee
klassen van wetten, die wij hoogstens in de voorstelling, maar niet in de werkelijkheid van elkaar kunnen scheiden. Vrijheid van de wil betekent derhalve niets
anders dan het vermogen om met kennis van zaken te kunnen beslissen. Hoe vrij-
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er dus het oordeel van een mens met betrekking tot een bepaaW vraagstuk is, met
inhoud van dit oordeel bepaaW ziin; terwijl
de op onkunde berustende onzekerheid die tussen vele verschillende en tegenstrijdes te groter noodzakehjkheid zal de

dige beslissingensmogelijkheden schijnbaar willekeurig kiest,

juist daardoor

bewijst, dat zij niet vrij is, dat zij beheerst wordt door de zaak die zij juist moet
beheersen. Vr#heid bestaat dus in de op kennis van de noodzakelijkheden der
natuur berustende heerschappij over onsze(fen over de uitwendige natuur; zij is
daardoor noodzakelijkerwijs een product van de historische ontwikkeling. De
mensen die zich voor het eerst van het dierenrijk afzonderden, waren in alle
zaken van belangeven onvrijals de dieren zelfi maar iedere smp voorwaarts in de
cultuur is een stap naar de vrijheid:'
Dit is een mooi voorbeeld van Verlichtingsdenken, waarin de vrijheid
steunt op technische rationaliteit en op de beheersing van de natuur. Vrijheid
betekent «met grote noodzakelijkheid" de inhoud van een oordeel laten primeren op de externe gegevens, omdat het ook in staat is zich in de praktijk
door te zetten. In die zin is de vrijheid meer dan een bewustzijn van de noodzakelijkheid. Het is een kennis die de mogelijkheid biedt de noodzaak te negeren.

Vrijetijd is dus anders dan reproductietijd
Uit bovenstaande bespreking blijkt voldoende duidelijk dat een eventuele
vrijetijdstheorie afgeleid uit Marx, de «vrijetijd" conceptueel moet afzonderen
van de «reproductietijd: Zo kan rekenschap worden afgelegd van een verhouding in de niet-arbeidstijd tussen de reproductie, waarvan de activiteiten op
beslissende wijze worden bepaald door de productieverhoudingen, en een
vrije tijd, waarin de individuele ontplooiing, de vrije activiteit en de persoonlijke wil bepalend zouden zijn. Dat beiden moeten worden onderscheiden
lijkt meuit de lectuur van Marx afte leiden; ofzo'n onderscheid volgens Marx
ook binnen het kapitalisme praktisch is, is veel minder duidelijk vast te stellen. Daarenboven betekent een onderscheid maken ook niet dat beide een
praktische positieve (feitelijke) invulling moeten krijgen.
De overgrote meerderheid van de (neo)marxistische auteurs zullen tegen
zo'n voorstel aanvoeren dat de productieverhoudingen maatschappelijk
bepalend werken, ook in de sfeer van de bovenbouw, van de ideeenwereld, en
zo tot in de laatste persoonlijke handeling. Er is de door Marx geanalyseerde
vervreemding van elke menselijke activiteit in kapitalistische verhoudingen.
Een vervreemding die zowel geldt voor de loonarbeider als voor de kapitalist,
beiden ondergeschikt aan de productie omwille van de productie, de accumulatie van het kapitaal. De ene omwille van een inkomen, de andere op straffe

van uitsluiting uit de kapitalistische bedrijvigheid.
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Bepalingen zijn steeds veelvuldig en tegenstrijdig. De ontwikkeling van de
vrije tijd van de loonarbeider als gevolg van de verkorting van de werktijd is
een "verovering" op het kapitalisme. Zij is een verovering in de mate dat zij

tegenstrijdig is aan de economische "noodzaak" van maximale meerwaardeproductie. Zij is ook een verovering omdat zij een tijd vrijmaakt die bovenop
de tot dan voorhanden reproductietijd nog onbestemd is. In die zin is die tijd
"vrije" tijd. Zoals het historisch onderzoek aantoont (Hunnicut, 1980; Schor,
1992; Cross, 1993) brengt die ontwikkeling de kapitalistische leiding ertoe
zowel de politiek-juridische als de ideologische instrumenten aan te passen
om de productieverhoudingen onder de nieuwe condities in stand te houden.
Daarenboven wordt de nieuwe vrijetijd snel geincorporeerd in de reguliere

reproductietijd.
De dialectiek tussen de reproductietijd en de vrije tijd moet zo worden
begrepen dat de bestaande productieverhoudingen ertoe neigen de "vrijetijdsbesteding" in te schakelen in de reproductie. Individuen of sociale groepen kunnen pogen een deel van die niet-arbeidstijd "vrij" te maken van die
maatschappelijke bepaling. Door het kennen van het"Rijk der noodzakelijkheid" kan men pogen vrijetijdsactiviteiten te orienteren als een expressie van
een tegenmacht tegen de bestaande productieverhoudingen of op zijn minst
als een uitdrukking van oneigenlijke reproductie. Het is daarbij duidelijk dat
mocht zo'n "vrije tijd" de bovenhand halen op de «reproductietijd'i meteen
ook de productieverhoudingen zelf in vraag zouden worden gesteld. Wanneer
de reproductie in crisis komt, zullen ook de productieverhoudingen op de
helling staan. De neomarxistische traditie in de vrijetijdstudies is geynspireerd
door die dialectiek. Ik zal later de beperkingen van die benadering aangeven.
Ik houd het voorlopig bij een verdere analyse vanuit de teksten van Marx.
"Reproductietijd" en "vrije tijd" zoals hierboven besproken zijn abstracte
categorieen. Ze zijn niet eenduidig empirisch op te vullen. Marx (1976 I: 177)
wijst
er al op voor de begrippen «noodzakelijke arbeid" en "surplusarbeid":
„
...cela ne sautepas auxyeux, surtravail et travail nicessaire se confondent l'un
dans lautre. On pourrait, en e#et, exprimer le meme rapport en disant, par
exemple, que l'ouvrier tmvaille dans chaque minute trente secondespour le capitaliste et trentepour lui-mtme". Het gaat dus in de eerste plaats om een verhouding die is terug te vinden, zowel in het individueel bestaan als in de sociale
klassenscheiding.
Zoals de meerwaardevoet of de uitbuitingsgraad een maat is voor de productieverhoudingen, zo zou men kunnen denken aan een «vrijheidsgraad" of
een leisure rate voor de verhoudingen in de niet-arbeidstijd. Die verhouding
zou de dialectiek kunnen uitdrukken die we hoger hebben weergegeven. Zoals
in de arbeidstijd het kapitaal steeds weer poogt de surplusarbeid op te drijven
door de waarde en de duur van de noodzakelijke arbeid te drukken, zo ook

wordt in
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consumptie te manipuleren, de maatschappelijke gedragsregels aan te passen,
de cultuur te orienteren... Nieuwe vrijheidsgebieden worden telkens weer
gerecupereerd. Tevens ontstaan ook steeds weer tegenbewegingen in nieuwe
cultuurexpressies of in nieuwe sociale bewegingen, die op hun beurt opgenomen worden in de reproductie. Zo'n benadering legt niet de nadruk op een
bepaalde soort activiteiten of op een tijdseenheid, maar op de zeggenschapsverhoudingen. Men zou kunnen zeggen dat vrijetijd ontstaat daar waar de
reproductie faalt. We zullen later duidelijk maken dat de (positivistische)
wetenschappelijke benadering, die sterk objectiverend werkt, zo'n benadering
niet genegen is.

Het analytisch onderscheid tussen reproductietijd en vrije tijd, tussen
reproductie en vrijetijd, is analoog aan de door Mommaas (1984) en Beckers
en Van der Poel (1990) voorgestelde definitie van vrijetijd als die tijdsbesteding waarover geen verantwoording moet worden afgelegd in termen van de
morele of legitieme orde verbonden aan de verzorgingspositie. Dit houdt nog
steeds geen positieve definitie in van vrije tijd. Wel wordt verwezen naar een
.
"tijdsbesteding . In welke termen wordt er dan wel verantwoording afgelegd?
Wordt er uberhaupt verantwoording afgelegd? Is het voldoende in de termen
van de verantwoording vrij te zijn van de verzorgingspositie? Of moet ook de
activiteit zelf los staan van de arbeid?
Voor een onderscheid met de reproductietijd is een positieve invulling
van het begrip niet nodig. Het leidt tot een negatieve omschrijving, die trouwens in het meeste vrijetijdonderzoek werkzaam is. Het onderscheid zelf
geeft binnen een marxistische traditie wel een kader om het verschil tussen

bijvoorbeeld de syndicale strijd, die gaat over de verhoudingen op de werkvloer, en de strijd in de reproductiesfeer, die gaat over consumptie of cultuur,
te duiden. De arbeidersstrijd sensu strictu gaat om de omvang en de verdeling van de surplusarbeid. De strijd daarbuiten gaat om de controle en de
invulling van de beschikbare tijd. Het levert een hulpmiddel voor het uitvoeren van een onderzoeksprogramma dat Mandel (1976: 325) aangeeft: "een
poging (doen) om de rationele ontwikkelingstendenzen van de consumptie
respektievelijk de differentiatie tussen creatief-productieve activiteit en passieve
consumptie van goederen marxistisch te bepalen (een piano, een wetenschappelijk boek, een vriendschap Ofeen landschap «consumeert" men niet zoals een #s-

jeofeenhemd)."
Zou het mogelijk zijn een vrijetijdsbegrip vanuit de teksten van Marx te
ontwikkelen, dan blijft het nog de vraag of zo'n vrijetijd in de ogen van Marx
onder kapitalistische verhoudingen kan voorkomen. Ik denk van niet. Wanneer Marx over bevrijding en over bevrijde tijd spreekt, heeft hij het steeds
over omstandigheden buiten het kapitalisme, in het communisme of de overgang naar zulke klassenloze samenleving. Het is mijns inziens dus niet mogelijk uit Marx een vrijetijdstheorie voor het kapitalisme af te leiden.
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Marx' tijdsbudget
Tijd is een belangrijke maat in Marx' theorie, omdat hij het beschouwt als een
goed waarvan de schaarste nooit zal kunnen worden teniet gedaan. Zo heet
het "Tout le dtveloppement de la richesse consiste a crier du temps disponible"
(Marx, 1969b I: 354). De dialectiek levende-dode arbeid is in feite de historische oplossing voor het probleem van het «maken van tijd". Een deel van de
meerarbeid van de arbeiders wordt geconsumeerd door de bezitters van de
productiemiddelen. Een groot deel gaat naar de kapitaalsaccumulatie en
wordt onder de vorm van dode arbeid doorgegeven.
De tijd staat centraal in de arbeidswaardetheorie. De gemeenschappelijke
waarde in alle waren is de menselijke arbeid die erin gematerialiseerd is.
«
Comment mesurer maintenant la grandeur de sa valeurf Par le quantum de la
subsmnce "creatrice de valeur contenu en lui, du travail, la quantiti de travail
elle m8me a pour mesure sa durte dans le temps, et le temps de travail poss&de de
nouveau sa mesure dans les parties du temps telles que l'heure, le jour, etc"

(Marx, 1976 I: 43).
Zoals Nahrstedt (1980: 42) aangeeft kunnen de hoger besproken categorieen in hun tijdsverband worden gesteld. De meest voor de hand liggende
dualistische conceptie van de tijd, het onderscheid tussen arbeidstijd en nietarbeidstijd moet daarbij met omzichtigheid worden gehanteerd. Het is een
historische en klassengebonden opdeling. Ze geldt alleen voor diegenen die
hun arbeidskracht verkopen onder precieze omschrijving van de tijdsduur.
De scheiding tussen arbeidsstijd en niet-arbeidstijd is nog om een andere
reden moeilijk te maken. Om aan het arbeidscontract te beantwoorden is het
nodig dat de werknemer op tijd op de arbeidsplaats is (reizen). Dit ruimtelijk
gegeven wordt ook bepaald door de ondernemer. Daardoor valt er een
"arbeidsgebonden tijd" te rekenen, die formeel geen deel uitmaakt van de
arbeidstijd, maar strikt en onmiddellijk gekoppeld is aan het werk. Dergelijke
tijd vindt men ook in alle gevallen waarbij de arbeidsdag niet continu verloopt en de arbeider onbetaald ter beschikking moet blijven: stand-by jobs,
deeltijdwerk, flexibel werk, ook middagpauzes en splinteruren kunnen daartoe behoren.
Zoals we hoger hebben aangegeven ligt een belangrijke bijdrage van Marx
in het onderscheid tussen de noodzakelijke arbeid en de surplusarbeid. De
verhouding tussen beide grootheden in tijd uitgedrukt levert de meerwaardevoet of uitbuitingsgraad (Marx, 1976 I: 173). Het is moeilijk (zie hoger) beide
vormen van arbeid in het arbeidsproces van elkaar te onderscheiden. Vooral
ook omdat de verhoging van de relatieve meerwaarde niet steunt op een verschuiving in absolute eenheden, maar op een verhoging van de arbeidsproductiviteit en -intensiteit. (Marx, 1976 I: 291). De verhouding tussen beide is
echter gelijk aan de ratio van meerwaarde en variabel kapitaal (Mandel,
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1970a). Uit die economische grootheden kan in principe de tijdsverhouding
worden afgeleid.

Ze drukt een sociale verhouding uit. Ze verwijst immers naar wat Marx
(1976 I: 183)«le besoin social" noemt: "ce qui rtgle leprincipe de la demande, est
essentiellementconditionntpar les rapports des di#trents classes entre elles etpar
leurposition tconomique respective; donc d'abordpar le rapport de la plus-value
au salaire..."
Nahrstedt (1980: 42) specificeert de noodzakelijke arbeidstijd en de sur«
plusarbeidstijd op volgende wijze: lebensnotwendige Mitterl respectievelijk
"kulturnotwendige Mittel". Op die wijze wordt de noodzakelijke arbeidstijd
beperkt tot de productie van het «vitaal" gedeelte, terwijl de meerarbeid deels
ook de arbeiders ten goede komt in het cultureel bepaald deel van het loon.
Volgens Nahrstedt zouden de culturele noden dus niet behoren tot de waarde
van de arbeidskracht (die de noodzakelijke arbeidstijd vastlegt). Ik ben het
niet eens met deze lectuur. De stijging van de behoeften onder invloed van de
strijd en van de "algemene ontwikkeling van de beschaving" verhoogt de
waarde van de arbeidskracht en dus de noodzakelijke arbeidsstijd. De meerarbeid is volgens Marx onbetaalde arbeid en basis voor de meerwaarde voor het
kapitaal. In die zin is het ook verkeerd de surplusarbeid bij het «Rijk der noodzakelijkheid" in te delen, zoals Nahrstedt doet.
Wat hier wordt uitgedrukt is een tegenstelling binnen de maatschappelijke
verhoudingen: voor elke ondernemer zijn de eigen arbeiders belichaamde
arbeidskracht, die zo goedkoop mogelijk moet worden aangekocht. Voor de
gehele kapitalistische klasse betekenen de lonen koopkracht om de geproduceerde meerwaarde te realiseren. In de mate dat sociale behoeften ook solvabele behoeften zijn heeft de markt er belangstelling voor.
Het is op die wijze dat de niet-arbeidstijd analytisch moet worden opgesplitst in de reproductietijd en de vrije tijd. Er bestaat een verband tussen de
noodzakelijke arbeid en de reproductie, maar die kan niet worden gekwantificeerd. Het loon drukt de waarde uit van de reproductie, maar geeft geen indicatie voor de reproductietijd. Die hangt immers af van de organisatie van de distributie en van de sociale voorzieningen. Ze hangt ook afvan de meerarbeid, die
mede de vermoeidheid, de stress en andere tekenen van het verbruik van de
arbeidskracht bepaalt: ook de meerarbeid moet worden gereproduceerd.
Het voordeel van een analytisch gedetailleerd tijdschema (noodzakelijke

arbeidstijd, surplusarbeidstijd, arbeidsgebonden tijd, reproductietijd en vrije
tijd) is dat een dualistische visie kan worden overstegen. Het verhullende
scherm van de tweedeling wordt doorbroken en het vraagstuk van de "verhouding arbeid-vrijetijd" wordt veelvoudig bepaald. Door de stijging van de
productiviteit, door automatisering, door herverdeling van de arbeid, of nog
andere maatregelen, kan de arbeidsdag korter worden. Andere omstandigheden zullen echter bepalen of hiermee ook een vergroting van de vrije tijd
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gepaard gaat. Inspanningen, stress, monotonie als gevolg van de nieuwe

arbeidsorganisatie kunnen bijvoorbeeld een langere reproductietijd impliceren. De arbeidsgebonden tijd kan toenemen. Dat is duidelijk het geval in de
aan de gang zijnde fiexibilisering van de arbeid. Stijgende arbeidsproductiviteit kan de waarde van de reproductie doen dalen. Dit kan zich uitdrukken in
een verkorting van de arbeidstijd, in een verhoging van de koopkracht of in
beide samen. Zo kan de vrije tijd toenemen. Maar een loonmatigingspolitiek
kan de koopkracht ook relatief doen dalen, zodat eerder de reproductietijd
wordt verlengd. Ook dan gaat de winst niet naar vrije tijd. Hoe het ook zij,
geen van deze verhoudingen wordt volkomen door de marktwetten beheerst.
Ze zijn het resultaat van maatschappelijke verhoudingen en worden politiek
geregeld. Schor (1992) heeft op afdoende wijze empirisch aangetoond dat de
arbeidstijd behoort tot de organisatie van het werk en dus vooral bepaald
wordt door de ondernemers.
Wat hierbij belangrijk is, is dat het dualisme arbeid-vrijetijd en de verzelfstandiging van de vrijetijd wordt doorbroken. Het gaat om verschillende sociale
praktijken die verschillend gestructureerd worden. Voortbouwend op de
gedachte van een dagelijks pad door opeenvolgende sociale praktijken en een
modularisering van het dagelijks leven (Van der Poel, 1993) kan hier een verband worden aangegeven tussen die verschillende praktijken. In elk van hen
zullen de actoren verschillende posities in de zeggenschap innemen en elk van
de modules zal op zijn beurt in een maatschappelijke machtsverhouding te
plaatsen zijn. Een aandacht voor vrijheid of autonomie in die praktijken kan
leiden tot een differentiele vrijheid. De sociale relaties in elk van de praktijken
kunnen zo met elkaar in verband worden gebracht.

Een vrijetijdsmaatschappij?
Rojek (1984: 170 e.v.; 1985: 36 e.v.) zoekt ook in de noties"Rijk der noodzakelijkheid" en"Rijk der vrijheid" een bijdrage tot de vrijetijdstheorie. Ik meende
aanvankelijk ook in die bekende passages van het derde boek van Het Kapitaal
aanzetten te vinden tot een definitie van vrijetijd (Corijn, 1986, 1987a). Ik
stelde toen een overeenstemming vast tussen de karakteristieken van het "Rijk
der noodzakelijkheid" en noodzakelijke arbeid + arbeidsgebonden activiteit
+ reproductie enerzijds en het "Rijk der vrijheid" met de beschikbare tijd,
zijnde de aan de loonarbeiders onttrokken meerarbeid en de aan de loonarbeiders toegekende vrije tijd.
Deze benaderingen gaan echter voorbij aan het feit dat Marx deze begrippen ontwikkelt voor een postkapitalistische fase in de menselijke samenleving. Het «Rijk der noodzakelijkheid" duidt op de onvermijdelijke banden
van een vrije samenleving met de wetten der natuur, in een arbeidsproces
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waarin de mens zijn leven uit de natuur betrekt. Daarbuiten, daarbovenop als
het ware, wordt het "Rijk der vrijheid" gedacht, de alzijdige ontwikkeling van
het individu. Om tussen beide domeinen een onderscheid te kunnen maken
moet de mens echter zijn constitutionele vrijheid herwinnen. Met andere
woorden: de"uitbuiting van de mens door de mens" moet eerst worden opgeheven. De menselijke arbeidskracht moet haar karakteristiek van ruilwaar
verliezen en opnieuw onvervreembaar deel uitmaken van de persoon. Meerarbeid mag niet langer worden omgezet in kapitaal, dat vrij kan circuleren op
zoek naar verdere accumulatie. De arbeidsdeling moet worden opgeheven.
Dat zijn allemaal voorwaarden om uberhaupt het onderscheid tussen de
noodzaak en de vrijheid te kunnen maken. Het gaat er hier niet om deze kenmerken van het communisme op hun waarde te beoordelen. Het gaat erom
vast te stellen dat Marx deze begrippen niet heeft bedoeld voor het kapitalisme.
Door met eenzelfde enthousiasme Marx in te zetten in de vrijetijdstudies
wordt hij deel van het perspectief van een vrijetijdsmaatschappij. Zoals we
boven hebben uiteengezet is 66n van de kenmerken van de conventionele
vrijetijdstudies zoals ze worden ontwikkeld als correlaat aan de veralgemening van het taylorisme, de voorspelling van de komst van een vrijetijdsmaatschappij. De verkorting van de arbeidsduur, gekoppeld aan een voortdurende
de koopkracht, zou na de "welvaartsstaat" een «vrijetijdsmaatstijging van
.
schappij voortbrengen. Daarin zou de vrijetijd de loonarbeid verdringen als
ankerpunt voor het leven.
Nahrstedt (1980: 38) schrijft deze idee ook toe aan Marx: " Eine genauere
Analyse von Marx konnte erweisen, dass auch fur Marx tatsachlich Freizeit und
eine Treizeitgesellscha#' ein notwendiger Durchgangsschritt zu einer 7reien
Gesellschaft' sein sollte, die er als 'kommunistische Gesellschaft' anvisierte. Ober
eine solche 'Freizeitgesellscha#' wurde gemde die Verbindung der volle Freiheit
mit der Integration aller Lebensbereiche iiber das gemeinsame Politischen der
Menschen vorbereitet. Diese Hypothese wkire allerdings an der Schriften von
Marx genauer zu erweisen." In deze formulering is het onduidelijk of dergelijke vrijetijdsmaatschappij zich nog zou voordoen binnen het kapitalisme of ze
anderzijds een andere benaming is voor de overgangsmaatschappij naar het

communisme.
Onderzoek van de teksten geeft geen expliciete verwijzingen naar het
begrip bij Marx. Wel kan een duidelijk beeld worden opgehangen van hoe
Marx staat tegenover de arbeid. Ook kan het mensbeeld worden gereconstrueerd dat Marx projecteert voor een postkapitalistische samenleving. Het zou
kunnen dat een aantal van die kenmerken in de twintigste eeuw ook binnen
het kapitalisme tot ontwikkeling kwamen. In Het Laatkapimlisme wijst Mandel (1976: 323-325) in zijn bespreking van de consumptiemaatschappij op
een aantal tegenstrijdige ontwikkelingen, waarbij aanzetten aanwezig zijn
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voor de "ontplooiing van de rijke individualiteit voor alle mensen". Ook Marx
(1971: 85) zelf wijst op het niet utopisch karakter van zijn maatschappelijk
project: "Zij (de arbeidersklasse, e. c) behoe#geen idealen te verwezenlijken; zij
behoe# slechts de elementen van de nieuwe maatschappij vr# te maken, die zich
reeds in de schoot van de ineenstortende burgerlijke maatschappij hebben ont-

wikkeld '

Eerst de bevrijding van de loonarbeid
De Parijse Manuscripten leveren samen met de Duitse Ideologie een duidelijk
beeld van de filosofisch-anthropologische problematiek van Marx. Ze zijn
laattijdig- in 1932 - ontdekt. Ze draaien rond het probleem van de menselijke arbeid:"Dans les Manuscripts de 1844, le secret de cette socidtd dbhumanist
est dtvoild. La socittd est inhumaine parce que le travail y est alitnt." (Mandel,
1967: 29). Ook de Grundrisse werpen een licht op de ontwikkeling van Marx'
economisch denken.
De ontdekking van deze teksten draagt bij tot de polemiek over het verschil
tussen de «jonge Marx" en de Marx van Het Kapimal. Bensard (1995) maakt
een onderscheid tussen drie interpretaties. Een eerste stroming (Fromm,
Rubel, Bigo, Calvez) verwerpt elke discontinuiteit tussen de Manuscripten en
Het Kai)itaal. Voor deze ethische en culturalistische stroming blijft de problematiek van de vervreemding het gehele oeuvre centraal staan. Een tweede
richting (Lowith, Marcuse, De Man, Axelos) bouwt voort op de jonge Marx
tegen de «positivistische Marx" van de latere geschriften. Een derde stroming
ten slotte (Cornu, Della Volpe, Althusser) onderstreept een epistemologische
breuk tussen een idealistisch begin en een voldragen wetenschappelijk werk in
Het Kapitaal. Mandel (1968) verdedigt de continuiteit tussen de filosofische
geschriften en de politieke economie.
Het eerste manuscript behandelt uitvoerig de problematiek van de gealieneerde arbeid. Het accent wordt gelegd op de externe dwang: « Zijn werk is
daarom nietvrijwillig, maargedwongen: dwangarbeid. Zijn werk isdaarom niet
de bevrediging van een behoe», maar alleen een middel om andere behoe#en te
bevredigen." en hij vervolgc «Daarom heejt de arbeider pas na de arbeid het
gevoel zichzelf te zijn, terwijl hij tijdens de arbeid buiten zichzelf staat. [...] De
oneigenlijkheid van de arbeid blijkt overduidelijk hieruit dat men zodra ergeen

fysieke of andere dwang meer bestaat de arbeid ontvlucht als de pest:' (Marx,
1969a: 22).

Marx wijst de vervreemde arbeid af, omdat het dwangarbeid is en als zodanig geen doel op zich kan zijn. Hij beschrijft de alienatie onder verschillende
aspecten:

236

Loonarbeid en vrijetijd

(1) De verhouding van de arbeider tot zijn product, dat aan zijn controle
ontsnapt en integendeel macht over hem uitoefent.
(2) De verhouding van de arbeid tot de productieve daad zelf als zelf-vervreemding. Ze duidt het proces van veruiterlijking aan als een proces van
vervreemding.
(3) Omdat de arbeid zich in de eerste plaats als een middel tot bevrediging
van behoeften voordoet, verlaagt zij ook het soort-specifieke leven van de
mens tot een middel voor zijn bestaan.
(4) Ten slotte ontstaat daardoor de vervreemding van de mens voor zijn
medemens (Marx, 1969a).

Kruithof (1965:11-12) vat dat samen tot drie niveaus van vervreemding:
(1) De discrepantie tussen het beoogde en het voorhandene.
(2) De discrepantie tussen het beoogde en het verwezenlijkte.
(3) De discrepantie tussen het beoogde en het vrije.
In deze eerste benaderingen van de menselijke arbeid blijft Marx een filosoof.
De vervreemding wordt algemeen menselijk geduid in de kloof tussen mens
en natuur, in het verschil tussen het menselijk project (het beoogde) en de
schaarste in de buitenwereld. Deze analyse wordt in de volgende teksten van
Marx doorgetrokken naar de concrete maatschappelijke verhoudingen. Marx
tekent ze als eigendomsverhoudingen. En daaraan kan iets worden veranderd.
De vervreemding is niet langer een anthropologisch noodlot. De arbeidende
mens kan zich inderdaad emanciperen (Bourdin, 1986).
In de Duitse Ideologie krijgt deze kritiek al een zeer concrete uitwerking.

Marx en Engels komen in de eerste plaats op tegen de arbeidsdeling. Hun kri-

tiek is dat daarin de mogelijkheid en ook de werkelijkheid besloten ligt van de
verdeling van de maatschappij in klassen. Het kenmerk daarvan is dat "de
geestelijke en materiele activiteit, genot en arbeid, productie en consumptie,
aan verschillende individuen toevallen" (Marx & Engels, 1972b: 33).
De bekende zinsnede waarin Marx' alternatieve visie wordt voorgesteld
moet ook worden gelezen als een kritiek op de arbeidsdeling, op het vereenzelvigen van de persoonlijkheid met een beroep: «[...] zolang de kloof tussen
het bijzondere en hetgemeenschappelijk belangbesmat, zolangdus het werk niet
vrijwilli& maar volgens de natuurlijke arbeidsdelingplaatsvindt, de eigen daad
van de mens voor hem tot een vreemde macht wordt die tegenover hem staat, die
hem aan zich onderwerpt in plaats van dat hij haar beheerst. Zodra immers de
arbeidsdeling ontsmat, heep eenieder een bepaaWe exclusieve werkkring die hem
wordt opgedrongen en waaraan hij niet kan ontsnappen. Hij is jager, visser, herder Ofkritische criticus en moet dit blijven als hijzijn middelen van besman niet
kwijt wil raken; terw#l in de communistische maatschappij, waar niemand
kin exclusieve deer van werkzaamheid hee#, maar iedereen zich in welke richting hij maar wil kan bekwamen, de maatschappij de algemene productie regelt
-
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en mij juist daardoor de mogelijheid geeft, vandaag dit en morgen dat te doen,
's ochtends tejagen, 's middags te vissen, 's avonds
veeteelt te bedri»n en na het
eten de kritiek te beoefenen, alnaargelang ik verkies, zonder ooitjager, visser, herder of criticus te worden" (Marx & Engels, 1972b: 35)19.
De kritiek van Marx en Engels op de arbeidsdeling is dubbel. Ze reificeert
en objectiveert de menselijke relaties als relaties tussen beroepen. Ze laat geen
alzijdige ontwikkeling toe, niet vanuit het perspectief van de persoonlijkheidsvorming, ook omdat de betrekkingen tussen de mensen daardoor
beperkt blijven (Gorz, 1973). Werkelijke geestelijke rijkdom van het individu,
hangt nochtans geheel af van zijn werkelijke betrekkingen. Het is precies door
de eenzijdigheid en de beperktheid van die betrekkingen dat de samenwerking tussen de individuen, als een vreemde macht buiten de menselijke controle vallend, naar voren komt (Marx & Engels, 1972b).
De conclusie is ondubbelzinnig: de arbeid, in de concrete vorm waarin hij
in de geschiedenis tot ontwikkelling is gekomen, moet worden opgeheven."In
alle revoluties tot dusver bleefde aard van de werkzaamheid altijd onaangemst
[...] terwijl de communistische revolutie gericht is tegen de wijze waarop de

werkzaamheid tot dusver plaatsvindt: zij schaft de arbeid af en heft de heerschappij van alle klassen met de klassen zelf op (Marx & Engels, 1972b: 41).
Zolang de arbeidsdeling blijft bestaan - Marx zegt: de grootindustrie heeft ze
ten top gedreven en ze "haar laatste schijn van natuurlijkheidontnomen"(Marx
zolang zal er een tegenstelling en een onderscheid
& Engels, 1972b: 69)
bestaan tussen het leven van ieder individu als persoon en als tewerkgestelde
in een of andere arbeidstak.
De kritiek op de bestaande arbeidsvorm is niet alleen dat ze eenzijdig is,
maar ook dat ze in de kapitalistische verhoudingen allesoverheersend wordt.
«
In de burgerlijke maatschappij is de levende arbeid slechts een middel om de
opgehoopte arbeid te vermeerderen", schrijven Marx en Engels (1963: 40) in het
Communistisch Manifest. In die omstandigheden stelt de ontwikkeling van
machines en nieuwe technologie zich tegenover levende arbeid. Daardoor
heeft de arbeid elk zelfstandig karakter en elke bekoring voor de arbeider verloren (Marx, 1979b II: 379; Marx & Engels, 1963: 29).
Dat is de paradox van het kapitalisme. De verspreiding van moderne
machines zou een uitstekend middel zijn om de arbeidstijd gevoelig korter te
-

19

Zo'n beeldspraak is niet de enige bij Marx of bij Engels. Zie bijvoorbeeld: "La concentration
exclusive du talent artistique chez quelques individualitts et corrilativement son dtoujfement
dans la grande masse des gens, est une consiquence de la division du travail. [...1 Dans une

socitte communiste il n'y auraplus depeintres, mais toutau plus desgens qui entre autre choses

feront de la peinture: (Marx & Engels, 1968b: 434). Of: " . . . dat er eens geen kruiers en geen
architekten van beroep meer zullen zijn, en dat de man die een half uur tang als architekt
instructies hee gegegeven, ook een tijdlang de kruiwagen voortduwt, totdat hij weer door *in
werk als architect in beslag wordtgenomen." (Engels, 1978: 236)
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maken. Ze maken echter het gehele leven van de arbeider ondergeschikt aan
de vermeerdering van de beschikbare tijd voor de productie van meerwaarde
(Marx, 1976 I: 290).
Dat is de centrale aanklacht van het pamflet van Marx' schoonzoon Paul
Lafargue (1969). In Het recht op luiheid bezweert hij de arbeiders zelf af te
zien van de heersende arbeidsmoraal: " Une arange folie posstde les classes
ouvritres des nations o 0 rtgne la civilisation capimliste. Cette folie traine a sa
suite des miskres individuelles et sociales qui, depuis deux sitcles, torturent la
triste humanitd. Cette jblie est l'amour du travail, la passion furibonde du travaiL"(Lafargue, 1969: 23). En: " Et cependant, le prolitariat, la grande classe
qui embrasse tous les producteurs des nations civilistes, la classe qui, en s'tmancipant, imancipera l'humanitd du travail servile etfera de l'animal humain un

ttre libre, le prolitariat trahissant ses instincts, miconnaissant sa mission historique, s'est laisst pervertir par le dogme du travail. Rude et terrible a itd son chAtiment. Toutes les mistres individuelles et sociales sont ntes de sa passion pour le
travail. (Lafargue, 1969: 25). Volgt een argumentatie, niet voor de luiheid,
maar voor vrije en creatieve activiteit. In plaats van een wet waarin het"recht
op arbeid" wordt vastgelegd, zo zegt Lafargue, hebben we een wet nodig"dif
endant a tout homme de travailler plus de trois heurespar jour" (Lafargue,
1969: 49). Maar hoe kunnen we de arbeiders een drastische oplossing voorstellen, aangezien ze gecorrumpeerd zijn door de kapitalistische arbeidsmoraal?

Loonarbeid en werk
Welke opvatting heeft Marx dan ten gronde over de arbeid. Verzet hij zich
niet alleen tegen de vervreemde arbeid, tegen de loonarbeid? Opteert hij
niet voor een "humanisering van de arbeid"? Blijft hij de arbeid niet aanhouden als essentieel menselijk kenmerk en als eerst bouwsteen van een
maatschappij? Velen beantwoorden deze vragen positief. Het is in elk geval
de stelling
van die socialisten die zich, hetzij in het "reeel bestaande socialis.
me, hetzij in de markteconomieen, garant hebben gesteld voor het handhaven van een arbeidsmoraal bij de werkers. Zowel het uitgangspunt van de
arbeidersbeweging, als de korpsgeest van de leden, als de maatschappelijke
verantwoordelijkheden van de leiders ondersteunen zo'n productivistische

lezing.
We denken echter niet dat zo'n interpretatie overeenstemt met de teksten.
Ze stellen ondubbelzinnig: "Il ne s'agitpas de rendre le tmvail libre, mais de le

supprimer" (Marx & Engels, 1968b: 232). En dat wordt niet voorgesteld als een
utopie, maar als een politiek programma. Het is de historische rol van het kapi-
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taal, aldus Marx, de meerarbeid te produceren20. Daardoor wordt de menselijke arbeid boven zijn natuurlijke behoeften gedreven. Zo wordt de materiele
basis gelegd voor de ontwikkeling van een"rijke individualiteit, zo universeel in

haar produaie als in haar consumptie, en waarvan de arbeid niet langer als
arbeid verschiint, maar als volle ontwikkeling van de aaiviteit." (Marx, 1969b,I:
273).

In zo'n perspectief wordt de arbeid een geheel andersoortige activiteit. Niet
het uitwendig doel, als middel voor iets anders, staat dan centraal. De activiteit zelf is doel op zich. De creativiteit en het ontwikkelen van projecten als een
bron van een voortdurend ontworpen werkelijkheid krijgen dan het accent.
Dat is wat Marx op het oog heeft wanneer hij over vrije activiteit spreekt:
. /Il,

L est que ractiviti de la libertt consiste prtcisement a surmonter ces obstacles, et

quilfaut, en outre dipouiller les buts exttrieurs de leur caractare de pure nicessiti naturellepour lesposer comme des buts que lindividu se»e d lui-mtme de

zo

In

de Grundrisse vat Marx zijn stelling scherp samen: "Das Kapital ist selbst derprozessierende

Widerspruch (dadurch)6 das es dieArbeitzeitaufein Minimum zu reducieren strebt, withrend es
anderzeits die Arbeitzeit als einziges Mass und QueUe des Reichtums sem. Es vermindert die
Arbeitzeit daher in der Form der uber»ssigen; setsst daher die uberfussige in wachsenden Mass
als Bedingung- question de vie et de mort-fur die notwendige. Nach der einen Seite hin ru#
es also atle Machte der Wissenschap und derNamr wie dergesellschaftlichen Kombination und
dergesellschaptichen Verkehrs ins Leben, um die Schapfung des Reichtums unabhangig (relativ)

zu machen von der auf sie angewandten Arbeitszeit. Nach der andren Seite will es diese so
gescha#i,en riesigen Gesellschaftskrilfte messen an derArbeitszeit undsie einbannen in die Grenzen, die ereistsind, um den schon geschaBen Wertals Wertzuerhalten:(Marx, 1983:602).En
verder: «Die Schopfing von viel disposable time ausser der notwendigen Arbeitzeit fir die
Gesellscha# tiberhaupt undjedes Glied derselben (d.h. Raum .Airdie Entwicklung der volle Productivkra» der einzelnen, daher auch der Gesellscha#), diese Schop#ng von Nicht-Arbeitzeit,

freie Zeit fur einige. Das Kapital fugt hinzu, dass es die Surplusarbeitszeit des Masse durch alle
Mittel der Kunst und Wissenscha# vermehrt. weil sein Reichtum direct in der Aneignung von
Surplusarbeitzeit besteht; da sein Zweck direct der Wert nicht der Gebrauchswert. Es ist zo,
malgrd lui, instrummtal in creating the means of social disposable time, um dieArbeitzeit#Jr
dieganze Gesellscha#aufeinfallendes Minimum zu reducieren und so die Zeitaller»ijiir ihre
eigne Entwicklung zu machen. Seine Tendenz aber immer, einerseits disposable time zu schaf
fen, anderseits to convert it into surplus labour. Gelingtihm das erstezugut, so leidetes an Surplusproduction, und dann win die notwendige Arbeit unterbrichen, weil keine surplus labour
vom Kapiml verwertet werden kann je mehr dieser Widerspruch sich entwickelt, um so mehr
stent sich hemus, das das Wachstum der Productivkra#e nicht mehr gebannt sein kann an die
Aneignung fremder surplus labour, sondem die Arbeitermasse selbst ihre Surplusarbeit sich
aneignen muss. Hat sie das getan - und hort damit die disposable time auf, gegensatzliche Existenz zu haben - so wird einerseits die notwendige Arbeitszeit ihr Mass an der Bedurjhissen des
gesellscha#lichen Individuums haben, anderseits die Entwicklung dergesellscha#lichen Productivkra#so rasch wachsen, dass, obgleich nun aufden Reichtum alter die Production berechnet ist,

die disposable time alle wachst. Denn der wirchliche Reichtum ist die entwickelte Productivkraft
alter Individuen. es ist dan keineswegs mehr die Arbeitszeit, sondern die disposable time das
Mass des Reichtums." (Marx, 1983. 603-604)
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sorte qu'ils deviennent le rialisation et l'objectivisation du sujet, autrement dit,

la liberti rielle dont l'activitt estle travail." (Marx, 1969b, II: 114).
De twee stromingen in het actuele debat over de betekenis van de arbeid,
die ik in de aanvang van dit hoofdstuk heb opgevoerd, zijn in dit licht twee
kanten van eenzelfde medaille. Ze laten de (heteronome) arbeidsverhoudingen en de kwaliteit van de arbeid onaangeroerd, om in het ene geval meer aandacht en meer mogelijkheden te vragen voor buiteneconomische activiteit en
in het andere geval initiatieven te voorzien om de mensen beter geschikt te
maken voor de economie. Nochtans moet de ombouw zelf van de arbeid op
de agenda worden gezet. Daartoe is een discussie nodig over de kwaliteit van
verschillende soorten productieve activiteit (arbeid versus werk).
Arendts (1961) kritiek op de moderniteit slaat op de overontwikkeling van
een arbeidsmaatschappij waarin te weinig plaats is voor het (kunst)werk en
voor het politieke. Ze waarschuwt voor een bevrijding van de arbeid zonder
enige ervaring (oefening) met de andere types menselijke activiteit21.
Ook Naville (1967) onderstreept het belang van het onderscheid tussen de
termen actie en arbeid, precies omdat een mensengemeenschap gebouwd
rond de niet-arbeid slechts kan groeien uit de arbeidsmaatschappij, omdat ze
tegelijk vrucht en tegenpool is. In tegenstelling tot Hegel en Proudhon heeft
ook Marx zich verzet tegen de vermenging van beide begrippen. «Si le travail
est congu commesimple action, praxisplutOt quepragma ou techn2 on aura ten"
dance b trouver directement en lui-mtme le principe de la libertt humaine
(Naville, 1967: 366). Zelfs al aanvaardt men dat de arbeid oorspronkelijk in

het individu spontane activiteit is, dan nog is hij altijd begrepen als onmiddellijk dwangmatig. Het is precies omdat arbeid dwang inhoudt, dat hij gelijkmatig moet worden verdeeld over elk lid van de samenleving zonder onderscheid. Door de technische vooruitgang kan de arbeid worden ontdaan van de
fysiek zware en technisch moeilijke kanten. De mens kan de rol spelen van
organisator van het productieproces. Een volledige automatisering kan de
arbeid nagenoeg vervangen.
Het lijkt ons duidelijk dat Marx' opvatting over de menselijke arbeid
slechts kan worden begrepen als een historische, dus tijdelijke en voorbijgaande dimensie. De mens kon zich in een lange eerste fase van zijn bestaan ontwikkelen dank zij de arbeid, die een onaangepaste omgeving kon omvormen.
De productie humaniseerde de natuur. De mens zelf verving stelselmatig zijn
u

"respoirqui inspira Marx et t'ilite des divers mouvements ouvriers - le temps libreddlivrant un
jour les hommes de la nicessiti et rendantproductift'animal laborans repose mr 17Uusion d'unephilosophie mkcanistequi assumeque lajorce de travail comme route autre knergie, neseperd
-

jamais, de sorte que si elle n'est pas dtpens&, tpuiste dans les corvks de la vie, elle nourira automatiquement des activitts "plus hautes: I. . .1 Cent ans aprts Marx nous voyons rerreur de ce

raisonnement les loisirs del'animal laborans nesont consacrisqu'a la consommation, etplus on
lui laisse de temps, plus les appttits deviennent exigeants, insatiables" (Arendt, 1961: 150).
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natuurlijke behoeftigheid door culturele behoeften (en verlangens). Komt nu
ook de mens de arbeidsdeling en de maatschappelijke ongelijkheid te boven,
dan kan de arbeid afsterven en plaats maken voor vrije creatieve activiteit.
Zoals Naville (1967: 366) het uitdrukt: "C'estque la praxis est tternelle, comme
"
le mouvement, tandis que le tmvail est transitoire.
Die interpretatie blijft sterk bediscussieerd. Vadte (1992: 449 e.v.) is het er
niet mee eens. Uit de vaststelling dat Marx opkomt voor een radicale verkorting van de arbeidstijd en dat hij kiest voor creatieve vrije activiteit («Marx est
plus hidoniste quil n'est utilitariste"- Vadde, 1992: 464) mag volgens de auteur
niet worden afgeleid dat hij het "rijk van de vrijheid" gelijkstelt met de
afschaffing van de arbeid. De keuze is niet tussen werk en vrijetijd, maar tussen noodzakelijke arbeid en arbeid als eerste levensbehoefte. "Ainsi Marx ne
faitpas du travail l'anthithise de la libertr (Vad« 1992: 470).
Negri (1991) daarentegen leest zoals ik in de Grundrisse een duidelijk pleidooi tegen de arbeid. Voor hem geven de Grundrisse een vollediger beeld van
de voldragen Marx dan Het Kapimal. De notitieschriften bevatten uitgebreide
stukken over de opheffing van de arbeid, waardoor het «subversieve" in de
tekst de bovenhand haalt op het «positieve". In Het Kapimal ontbreekt het
voorziene boek over de loonarbeid, waarin Marx' opvattingen over de strijd,
de behoeften, het plezier en het dagelijks leven hadden moeten staan.
Heller (1978, 1988) merkt terecht op dat er dienaangaande een onderscheid is
tussen de Grundrisse en Het Kapitaal. In de eerste notities verwacht Marx dat
gedesalieneerde arbeid ook "aantrekkelijk werk" zal worden en dus volkomen
samenvalt met de vrije activiteit. Later, in Het Kapimal, maakt hij een blijvend
onderscheid tussen"vrije activiteit" en" arbeid". In het rijpe werk wordt dus een
nog grotere aandacht besteed aan de noodzaak van een tijdspolitiek, gezien
alleen de vrijetijd de sfeer is van de volkomen vrije activiteit. "It is precisely for
this reason that in the society of associated producers the need»r Re time', Br
7eisure time; has such a leading rolein man'ssystem Ofneeds." (Heller, 1988: 197).
De polemiek heeft echter vooral te doen met een begripsverwarring waarbij Marx' anthropologische visie op arbeid gelijkgesteld wordt met zijn economische analyse en waarbij de noodzakelijke arbeid verward wordt met de
productieverhoudingen. Mij lijkt het ontegensprekelijk dat Marx de volledige
afschaffing van de loonarbeid voorstaat. Daarenboven kiest hij voor die acti-

viteit die intrinsiek gemotiveerd wordt tegenover de arbeid onderworpen aan
een extern doel en discipline. Het is goed dat verschil ook in woorden te vatten

en interactie en werk te onderscheiden van arbeid. Een dubbele emancipatie
staat dus op de agenda: de arbeidsverhoudingen vrij maken 6n het aandeel
ervan in het leven verminderen.
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Een vrijetijdsmaatschappij als uitweg?
Speelt de vrije tijd in dit proces enige rol? Huldigt Marx de opvatting van een

geleidelijke evolutie van de verhouding arbeidstijd/niet-arbeidstijd ten voordele van de laatste factor? Ziet hij een «vrijetijdsmaatschappij" als aanloop
naar een communistische maatschappij? Nahrstedt (1980) beantwoordt deze
vragen positief.

Dat Marx de vrijmaking van de arbeid, de groei van de niet-arbeidstijd,
als een belangrijke vooruitgang beschouwt, is duidelijk. Een radicale verkorting van de arbeidstijd is 66n van de centrale voorwaarden voor de bevrijding van de mens. Ook de wisselwerking tussen een toegenomen vrijetijd en
de arbeid wordt positief ingeschat: «Free time - which is both idle time and
time for higher activity - has naturally transformed its possessor into a different subject, and he then enters into the direct production process as this different subject." (Marx, 1973: 712). Dit citaat uit de Grundrisse duidt aan dat
Marx inderdaad een plaats toekent aan de vrije tijd als gepriviligieerde tijd.
Het is echter niet duidelijk wat Marx precies bedoelt met "higher activity" en
of dat ook vrije activiteit is. Wat steeds weer opvalt is dat de vrije tijd in verband wordt gebracht met de arbeid en dus ook tot de reproductie wordt
gerekend.
Marx legt steeds de nadruk op de tegenstrijdige elementen, op de dialectiek
tussen bevrijding en integratie. Om werkelijk tot emancipatie te komen moeten ook de productieverhoudingen worden veranderd. Volgens Marx zijn de
arbeiders van de grootindustrie het best geplaatst om aan de impasse van de
herhaalde integratie te ontsnappen. Ze worden immers «onder dwang" in
objectieve omstandigheden van samenwerking en associatie gebracht (Marx,
1976 I: 241). In die objectieve omstandigheden kan/moet de solidariteit worden georganiseerd. Ze kan/moet tot de reproductie van de arbeidskracht
behoren. In die zin ondersteunt de arbeidersbeweging de verkorting van de
arbeidsdag met het oog op een versterking van de eigen organisatie. Daartegenover staat de individualistische commerciele vrijetijdsideologie die de
work and spend-cyclus onderhoudt.
Hier komen we tot de kern van het antwoord op de boven gestelde vragen.
De vrije tijd kan in marxistisch perspectief niet worden gezien als een eiland
voor "proto-socialisme", een eiland dat zich stelselmatig zou uitbreiden bij
elke verkorting van de arbeidsduur en bij elke stijging van de koopkracht. Die
gedachte maakt, zoals we uit vorige hoofdstukken leren, deel uit van de"conventionele wijsheid". In Marx' opvatting zit de vrije tijd altijd ingebed in een
wisselwerking, zowel binnen de niet-arbeidstijd met de reproductietijd, als
met de arbeidstijd en meer bepaald met de arbeidsverhoudingen. Zulke wisselwerking kan alleen voluntaristisch worden beinvloed op basis van een
(klassen)bewustzijn. En "bewustzijn kan nooit anders zijn dan bewust zijn"
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(Marx & Engels, 1972b: 27). Vrije tijd kan tot zo'n bewustzijn bijdragen in
oppositie met reproductietijd.
Mandel wijst hier ook op. Hij onderstreept de noodzaak de historische
mediaties en de concrete impulsen voor een stelselmatige "desalienatie" in de
overgang naar het socialisme te onderkennen. Hij vermeldt: "l'autogestion
ouvritre, la plan'Jication centrale ddmocratique-centraliste, le dtperissement
progressiIde laproduction marchande, lagintralisation de t'enseignementsuptrieur, la riduction radicale delajourntedu travail, leddveloppementde l'activita
criatrice au cours du "temps libre'; l'interpinitration progressive des habitudes
de consomation 8 1'6chelle mondiale, la rtvolution psychologique provoqute par
ces transformations successives..." (Mandel, 1967: 192-193).
We denken niet dat er voldoende argumenten zijn om te stellen dat Marx
«.
I.
„
en Engels aan een vrlietudsmaatschappij dachten in termen zoals die in de
jaren zestig worden gebruikt. Ook de negentiende-eeuwse context waarin ze
schreven laat dergelijke condusie niet toe. De "vrijetijdsproblematiek" zoals
ze na de Eerste Wereldoorlog tot ontwikkeling komt en zoals ze na de Tweede
Wereldoorlog deel wordt van het bestuurlijk en wetenschappelijk discours,
bestond niet.
Het blijkt duidelijk uit Marx' teksten dat hij niet rekent op een gevoelige
daling van de werktijd onder kapitalistische voorwaarden. Een drastische verlaging van de werktijd wordt gezien als een maatregel tegen het kapitalisme.
In zijn artikel over de strijd voor de tienurige werkdag schrijft Engels (1850:
228) dat de verkorting van de werkdag 66n van de eerste maatregelen moet

zijn na de machtsovername,"the veryfirst day theygetpoliticalpower". Mandel
(1967: 35) verwijst naar teksten die aantonen dat Engels "continue d y affirmer
qu'ilserait utopique de lapart des ouvriers de vouloir rialiser une riduction de la
journte de travail en rdgime capitaliste:
We denken ons niet te vergissen als we uitsluiten dat Marx en Engels gerekend hebben op een omkering van de tijdsverhoudingen binnen kapitalistische productieverhoudingen. Het verloop van de geschiedenis, noch nauwkeurige empirische verificatie (Schor, 1992; Cross, 1993) hebben hen daarin
tegengesproken. De verkorting van de arbeidsdag had, rekening houdend met
de toegenomen arbeidsproductiviteit, veel ingrijpender kunnen zijn.

Marx en de "vrijetijd"
De grondige tekstanalyse van Marx op het vlak van arbeid en vrijetijd heeft
niet alleen een academisch belang. Het heeft naar mijn mening op zich waarde na te gaan in hoeverre de verwijzingen in de vrijetijdliteratuur recht doen
aan de auteur. Enkele gezaghebbende auteurs hebben mijns inziens op
impressionistische wijze de studie van de vrijetijd in de tweede helft van de
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twinstigste eeuw al te rechtlijnig verbonden met Marx' analyse. Daardoor
wordt een centraal dilemma omzeild. Marx ziet in de loonarbeid tezelfder tijd
de basis en het obstakel voor menselijke vrijheid. De basis, omdat ze een nooit
geziene ontwikkeling van de productiekrachten heeft mogelijk gemaakt en
een dermate accumulatie van meerarbeid heeft gerealiseerd, dat een volledige
automatisering van de productie denkbaar wordt. Een obstakel, omdat de

loonarbeid maatschappelijke verhoudingen veronderstelt, die vrij handelen
in tegenstelling tot de productieverhoudingen onschadelijk maakt. Zonder de
arbeid te bevrijden lijkt vrije menselijke activiteit ondenkbaar.
In de conventionele aanpak van de vrijetijdstudies - zie het citaat van
Dumazedier aan het begin van dit hoofdstuk - wordt het bestaan van een
vrijheidsgebied buiten de arbeid wel gelegitimeerd. In het onderzoek naar de
relatie tussen arbeid en vrijetijd worden de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt of in de tijdspolitiek als een veranderende context behandeld. De kritiek op deze benadering verzet zich tegen zo'n verzelfstandiging. Boven is dui-

delijk gemaakt dat het"dagelijkse leven" van de mensen een grotere specifieke
samenhang vertoont. Maar ook analytisch moeten de noties arbeid en vrijetijd worden verfijnd en in een complexere samenhang worden bekeken. De
discussie van Marx heeft ons daarbij geholpen.
Ik kan nu dit deel van mijn onderzoek naar een besluit leiden en de belangrijkste bevindingen samenvatten.
(1) Een centraal element in Marx' emancipatorisch project is de bevrijding
van de arbeid. De kapitalistische arbeidsorganisatie ligt onder vuur: de
ten top gedreven arbeidsdeling, de vervreemding, de maximale meerarbeid, de onderschikking aan de machines... Daartegenover stelt hij niet
de "humanisering'l maar de "afschaffing" van de arbeid. In zijn mensbeeld ligt het accent op de vrije activiteit buiten de arbeid.
(2) Er zijn argumenten om te bevestigen dat Marx aandacht heeft voor de
emancipatorische mogelijkheden van de vrije tijd. Toch heeft hij een
holistische en geen dualistische of segmentalistische visie: toename van
de vrije tijd is geen alternatief voor verslechterende arbeidsomstandigheden, noch voor de bestaande productieverhoudingen. Mark zou dus niet
geopteerd hebben voor een "compensatietheorie" inzake de vrijetijd.

Vrijetijd kan bijdragen tot emancipatie in de mate dat er een terugkoppeling is naar een kritische houding binnen de productieverhoudingen.
(3) De affirmatie: "Marx did have a theory Of leisure" (Rojek, 1984: 172) is
toch iets te radicaal. Ze is niet in de teksten terug te vinden. Wel zou het
mogelijk zijn elementen van een vrijetijdstheorie af te leiden uit de
geschriften. Centraal daarin staat de tegenstelling reproductietijd-vrijetijd in relatie tot de verhouding noodzakelijke arbeid-meerarbeid.
(4) Opteerde Marx voor een vrijetijdsmaatschappij? Ja, als men die term wil
gebruiken om de overgangsmaatschappij tussen kapitalisme en socialis-
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me aan te duiden, oftenminste het laatste stuk van die overgang: een toe-

genomen vrije tijd moet volgens Marx een kenmerk zijn van een postkapitalistische samenleving.
Wanneer echter het begrip "vrijetijdsmaatschappij" binnen het kapitalisme wordt gedacht - zoals in de literatuur het geval is - kunnen we pertinent zijn. Marx acht dergelijke ontwikkeling tegengesteld aan de markteconomie.
(5) Emancipatie is voor Marx geen plotse allesoverrompelende beweging.
Hij legt ook de klemtoon op de aanzetten ertoe binnen de bestaande
maatschappelijke verhoudingen. Om die aanzetten te ontwikkelen moeten ze worden opgenomen in de praktijk van de kritische arbeidersbeweging. Die praktijk moet een sterke culturele component hebben, waarin
de kritiek met aanzetten tot alternatieve levenswijzen worden verbonden.
Vooral in de complexe industriele samenlevingen is deze component zeer
belangrijk zoals onder andere door Gramci onderstreept.

a

Westers marxisme

"

Het vraagstuk van de dialectiek tussen productie-reproductie en bevrijding is
de centrale kwestie van het «westers Marxisme" (Anderson, 1976). Het is interessant daar iets dieper op in te gaan omdat het langs twee wegen van grote
invloed is geweest op de kritische stroming in de vrijetijdstudies. Het ligt met
name aan de basis van de uitbouw van de Britse cultuurstudies, die zoals we
boven hebben gezien een beslissende invloed hadden in de wending die het
onderzoek daar heeft genomen. Ze is tevens een centraal uitgangspunt van de
Kritische theorie (de Frankfurter Schule) die (in de vrijetijdstudies in Duitsland en in Nederland) heeft bijgedragen tot een alternatief op de positivistische benadering.

Marx heeft geen theorie van de revolutie. Hij is er van overtuigd dat de
overgang van kapitalisme naar socialisme zou worden ingezet in de meest
ontwikkelde geYndustrialiseerde landen. Alleen zij immers combineren de
noodzakelijke objectieve voorwaarden van hoogontwikkelde productiekrachten, een meerderheid van de bevolking die (samen)werkt in de omstandigheden van de grootindustrie en een sterke arbeidersbeweging. Dit zijn
volgens hun de belangrijkste elementen van de noodzakelijke krachtsverhouding.
Marx heeft - de Commune van Parijs is slechts een voorafspiegeling - het
tijdperk van de revoluties niet beleefd. Antikapitalistische sociale strijd met
als inzet de maatschappelijke orde, is een fenomeen van de twintigste eeuw.
De revolutie is slechts succesvol waar het kapitalisme zelf zwak is en zonder
leiderschap. Daar kon een "bewegingsoorlog" (Gramci, 1959,1978) succesvol
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zijn. Het probleem van de uitbouw van een vrije samenleving komt na de
machtsovername en is er niet opgelost.
In het Westen bedoeld wordt West-Europa - is een "stellingenoorlog"
aangewezen omdat de sociale structuren een zeer groot absorptievermogen
hebben: «In het Oosten is de staatalles, de civiele maatschappijprimitiefen gela-

tineus; in het Westen is er een specifiek verband tussen de smat en de civiele maatschappij en wanneer de staat beefile wordt er onmiddellijk een stevige structuur
van deciviele maatschappij onthuld. Desmat is alleen een buitenstegracht, waarachter een machtigsysteem van vestingen en kazematten: groter ofkleiner in getal
naargelangdestaat, datspreekt voorzich maarprecies dit maakteen aangepaste verkenning van elk afzonderlijk land nodig." (Gramci, in Ricci, 1975: 533-535)
Het is om die specifieke relatie tussen staat en civiele maatschappij in'het
westen' aan te duiden dat de notie'hegemonie' wordt ontwikkeld. Dat gebeurt
in een bijzondere historische context. De revolutionaire cyclus, ingezet met de
Russische revolutie, loopt in 1923 ten einde met een nieuwe nederlaag in
Duitsland. De (totalitaire) staat krijgt de bovenhand om op corporatistische
wijze de civiele maatschappij te ordenen en in strikte reproductieve activiteiten te dwingen. In Rusland wint de stalinistische fractie en begint de bureaucratische neergang van het revolutionair project. In Italie en Duitsland zorgen
het fascisme voor"middernacht in de eeuw" (Victor Serge), voorbode van de
Tweede Wereldoorlog, de holocaust en de atoombom.
In de jaren na de Eerste Wereldoorlog leggen verschillende auteurs al de
klemtoon op de bemiddeling van de cultuur in de reproductie van de productievoorwaarden. Ze leggen de basis voor een niet-economistisch marxisme
(Korsch, 1971, 1973, 1977, 1978; Lukacs, 1960; Raddatz, 1976, Jakubowski,
1974). Maar de doorbraak van een autoritaire cultuur in West-Europa, geeft
weinig aanleiding tot optimisme over deze 'relatieve onafhankelijkheid' van
de cultuur. De analyses van de Frankfurters over de ontwikkeling van een
massacultuur zijn zeer pessimistisch, ook nadat het fascisme is verslagen. Zo
stelt Adorno aan het einde van de jaren zestig expliciet: "in de vrije tijd duurt
de onvrijheid van de arbeidstijd voort" (Adorno, 1984: 153). In die lezing koppelt hij de ontwikkeling van de vrije tijd aan de arbeid ("haar tegendeel").
Zolang de arbeid onvrij is kan er geen vrije activiteit, ook niet in de nietarbeidstijd bestaan. Waar de greep losser wordt en de mensen denken dat ze
volgens hun eigen wil handelen, gebeurt dat precies 'gemodelleerd' door de
onderdrukking in de arbeid."Vrije tijd is voorzinloze; overbodigebezigheden en
voor 'pseudoactiviteiten: Onder de heersende omsmndigheden zou het verkeerd
en dwaas zijn te verwachten Of te verlangen dat de mensen in hun vrge tiid iets
productiefs zouden volbrengen, wantjuist deproductiviteit, de bekwaamheid om
iets te maken wat er nog niet was, wordt hen ontnomen." (Adorno, 1984: 159).
Dat is ook Habermas' (1973b) positie, die de vrijetijdsbesteding functioneel
afhankelijk maakt van de arbeidsverhoudingen.
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Daartegenover staat de visie van Gramci22. Hij onderzoekt de relatie tussen de
staat en de civiele maatschappij, de politiek en de cultuur. De staat zorgt voor

de reproductievoorwaarden van de productiewijze. In de vestiging van het
bonapartisme in Frankrijk heeft Marx al de dominerende rol van de staat
geanalyseerd: "De Smat omklemt, kontroleert, regelt, superviseert en regimenteen de civiele maatschappij vanafde meest uitgebreide uitdrukkingen van haar
leven tot haar kleinste bewegingen, vanafhaar meest algemene bestaansvormen
tot het partikuliere leven van individuen." (Marx, 1970: 67-68). Gramci gaat
zover niet. Hij onderzoekt de relatieve autonomie van de civiele maatschappij
- waarin het dagelijks leven zich afspeelt tegenover de politieke orde.
Anderson (1981) wijst op de polysemie in de tel<sten van Gramci. Hij onderscheidt verschillende definities en drie posities in verband met staat en civiele
maatschappij. De staat is in een "evenwichtige relatie", ze is «buitenste oppervlak" of ze is soms «massieve structuur" die de civiele maatschappij omsluit.
Deze verschuivingen zijn niet willekeurig. Ze maken deel uit van Gramci's
precieze analyse van maatschappelijke verhoudingen.
Centraal staat de term'hegemonie'. De notie is in gebruik in discussies in
de arbeidersbeweging over de rol van de arbeidersklasse in een burgerlijke
revolutie. Ze duidt op een vorm van overheersing, van leiding geven gesteund
op de instemming van de partners in ondergeschikte posities. Ze wordt late/3
ook gebruikt om de overheersing van de burgerij over het proletariaat aan te
geven, wanneer deze laatste zich laat inperken tot een puur economische
strijd zonder algemeen maatschappelijke doeleinden.
Gramci (1959,1974,1975,1978,1980) ontwikkelt het concept eerst in verband met de politiek van alliantie met andere sociale groepen (de boeren) die
de arbeidersbeweging moet voeren. Typisch is dat hij daarbij de klemtoon legt
op het cultureel oven*icht dat daarbij beslissend is. Het gaat er met name niet
alleen om politieke en economische doelstellingen 66n te maken, het gaat
vooral om een"intellectuele en morele eenheid", omeen manier van benaderen,
-

u

23

Deze Italiaanse marxist schrijft het grootste deel van zijn theoretisch werk in de gevangenissen van Mussolini: op 8 november 1926 wordt hij in Rome door de fascisten aangehouden
en sterft op 27 april 1937 na 11 jaar gevangenschap. Ondanks de uitzichtloze situatie waarin
hij zich bevindt schrijft hij 32 gekartonneerde schriften vol, de Quaderni del Carcere, die de
basis zullen leggen voor wat later het"neomarxisme" is genoemd (Corijn, 1981).
Volgens Anderson (1981: 14 e.v.) stamt de politieke term "gegemonya" uit de discussies van
de Russische Sociaal-Democratische beweging, wanneer die in de periode 1890 tot 1917
haar rol als een maatschappelijke minderheidsgroep probeert te duiden: hoe kan ze de strijd
tegen het tsarisme voeren (en niet alleen een strijd tegen de werkgevers) wanneer de burgerij
zelf nog te zwak is voor een strijd tegen het absolutisme. Via die traditie is het begrip deel
geworden van de discussies tussen mensjeviki en bolsjeviki en later van de discussie over de
"
permanente revolutie" tussen Lenin en Trotsky. Pas op het vierde congres van de derde
Internationale in 1922 wordt de term opnieuw gebruikt, nu in verband met de overheersing

van de burgerij op de arbeidersklasse.
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om een wereldbeeld (Gramci in Ricci, 1975: 499). Het is vanuit dat culturalistisch perspectief dat de notie ook wordt gebruikt om de organisatie van de
instemming van de bevolking met de burgerlijke orde te duiden.
Die visie op de cultuur als een wereldbeeld dat deel uitmaakt van de reproductievoorwaarden leidt tot Gramci's theorie over de rol van intellectuelen.
Ze zijn de culturele bemiddelaars die, op verschillende niveaus, zorgen voor
die reproductie. Het zijn de organisatorische agenten van de hegemonie24. De
verschillende culturele praktijken geregisseerd door de intellectuelen kennen
een zeker maatschappelijk evenwicht en vormen daarmee een «flexibele, maar
bestendige" ruggegraat voor het hegemonisch systeem. Op die wijze versmelten de structuur en de bovenbouw als het ware tot een concrete samenlevingsvorm, waarin de staat (de politieke bovenbouw, de dwang) en de ideologie (de
ideologische bovenbouw, de instemming) in evenwicht zijn met de productieverhoudingen. Dat evenwicht noemt Gramci het "historisch blok" (Portelli, 1972).
Dat conceptueel apparaat is geheractualiseerd in de jaren van de 'planstaat' na de Tweede Wereldoorlog om de inschakeling van de 'massa' in het
consumptiekapitalisme te duiden. Nieuw is niet dat de massa'instemming'
betuigt met het burgerlijk regime: in de geschiedenis is er altijd een vorm van
instemming naast de gebruikte dwang. Volgens Poulantzas (1968) is het nieuwe dat deze instemming een rationeel vertoog vereist. Ook Mandel (1976:
411) wijst op de technologische rationaliteit en de cultus van de experten in
het laatkapitalisme. Dat vormt volgens hem de specifieke vorm van de heersende burgerlijke ideologie.
«
Anderson verwerpt deze analyses: De nieuwigheid van deze instemming is
dathet defundamentele vorm van een geloofaanneemt bijde massa's datzij een
ultieme zeljbeschikking uitoefenen binnen de besmande sociale orde. Het is dus
niet het aanvaarden van het overwicht van een erkende heersende klasse, maar
geloof hechten aan de demokratische gelijkheid van alle burgers in de regering
van de natie - met andere woorden, ongeloof in het besman van een heersende

24 Er zijn verschillende soorten intellectuelen naargelang het accent van hun activiteit: van de
productie van cultuur en ideologie tot de verspreiding ervan en tot de praktische en zelfs
technische organisatie van arbeid en maatschappij. Naast een dergelijk functioneel onderscheid, duidt Gramci ook op de sociale band van de intellectuelen. "Organische" intellectuelen zorgen voor de homogenisering van het wereldbeeld van de klasse waartoe ze behoren:

"a faire correspondre cette conception a la fonction objective de cette dasse dans une situation
historique dtterminde... "(Piotte, 1970: 25). De intellectueel is dus niet het product van zijn
klasse. Integendeel, hij speelt een centrale rol in de mentale vormgeving, in het "klassenbewustzijn", van de sociale groepen. Naast de organische intelectuelen, die de culturele bemiddelaars zijn van de actuele sociale groepen, noemt Gramci "traditionele" intellectuelen, zij
die wereldbeelden produceren en reproduceren van sociale groepen uit vervlogen tijden. Op
die wijze wordt het culturele veld bezet.

249

Hoofdstuk 6

klasse." (Anderson,1981: 35). Die vorm van instemming situeert zich niet in
de civiele maatschappij, maar in de vertegenwoordigende parlementaire staat.
Het is dus in feite ook een instemming met de dwang die het monopolie van
de staat is. Dat brengt Anderson tot een eerste axioma over de macht in een

ontwikkelde kapitalistische formatie. "Er is altijd een structurele assymetrie in
de verdeling van de instemmings- en dwangfunaies van deze macht. De ideologie wordt verdeeld tussen de civiele maatschappij en de staat: geweld behoort de
staat alleen toe. Met andere woorden, de smat komt tweemaal voor in elke verge-

lijking tussen de twee."(Anderson, 1981: 38-39).
Gramci heeft die asymmetrie nooit volkomen duidelijk gemaakt. In feite
wordt ze in sommige formuleringen over de verhouding staat-ideologie verhuld in een fusie van de twee termen. De staat wordt dan gezien als zowel de
politieke als de civiele maatschappij omvattend. Dat is in feite de formule die
Althusser van Gramci overneemt. Hij verwerpt de notie'civiele maatschappij'
als een vreemd hegeliaans concept (Althusser, 1967). Hij radicaliseert Gramci's laatste formule in zijn stelling dat elke ideologische instelling tot de'ideologische staatsapparaten' kunnen worden gerekend.

De Birmingham school
Deze kwesties rond de plaats van de cultuur in de structurering van de macht,
centraal in de ontwikkeling van het'westers marxisme; inspireren de ontwikkeling van de neomarxistische cultuurstudies. Vooral in Groot-Brittannie, een
land met een sterke arbeidersbeweging waarin het marxisme nooit voet aan
de grond heeft gekregen, wordt dergelijke ontwikkeling van enkele intellectuelen (zoals R. Williams, E.R Thompson, R Anderson of R. Hoggart) geconfronteerd met de 'integratie'van de arbeidersklasse in de naoorlogse welvaartsstaat.
Zoals we boven hebben vastgesteld zijn de studies van het Centre for Contemporary Cultural Studies (cccs) van Birmingham van invloed geweest op de
ontwikkeling van de vrijetijdstudies, vooral door hun kritiek op de conventional wisdom. Het onderzoekscentrum start in 1964 onder de leiding van Richard
Hoggart. Vanaf 1969 is Stuart Hall directeur tot hij hoogleraar wordt aan de
Open University. Het is de derde directeur, Richard Johnson, die samen met
John Clark and Chas Chritcher betrokken is bij de controverse in de Britse vrijetijdstudies (zie hoofdstuk 5). Deze visie biedt een verklaring voor het feit hoe
precies de vrije tijd als een vrije tijd moet worden gezien, met andere woorden
los van dwang, maar wel de dwang buiten de vrijetijd erkennende, maar ook
los van de ideologische hegemonie die haar tot reproductietijd zou herleiden.
Hall (1980) zet uiteen hoe de start van het cccs de Gramciaanse problematiek empirisch wilde duiden om op die wijze ook instrumenten te leveren
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voor een kritische praxis. Het gaat erom in de cultuuruitingen maatschappelijke verdelingen (klasse, gender, ethniciteit) te duiden en ze opnieuw te investeren in de sociale strijdiS,
Voor onze discussie is het interessant de ontwikkelingen van deze school te
volgen gedurende de jaren tachtig. Enerzijds dragen de auteurs bij tot de (culturele en ideologische) analyse van het Thatcherisme: "regressive modernization" (Hall, 1988: 164). Anderzijds blijft het onderzoek gericht op de populaire cultuur. Daarin kan men een langzame verschuiving opmerken van een
accent op de cultuur als vorm van verzet, naar cultuur als vorm van differentiele expressie (eerst nog van een klassepositie, later van verschillende sociale
posities tot verschillende levensstijlen). Critici noemen het een ontwikkeling
naar cultuurpopulisme (Elchardus, 1993: 119). In zijn overzicht geeft Harris
(1992) die ontwikkeling aan als: "from class struggle to the politics of pleasure..
De maatschappelijke fragmentering heeft verschillende vormen van ongelijkheid meegebracht (Bradley, 1996). Ze leidt echter ook naar een fragmentatie
van het onderzoek en een weerstand tegen synthese. Het staat ver af van de
oorspronkelijke problematiek van Gramci, die culturele expressie beoordeelde in de context van een strijd om hegemonie met het oog op de vorming van
een nieuw historisch blok dat ook de productieverhoudingen kon wijzigen.
Die ontwikkelingen van de cccs-stroming doen sommigen (zoals Angela Mc
Robbie) naadloos aansluiten bij de postmoderne cultuurstudies, die eerder
vertegenwoordigd worden door auteurs rond het tijdschrift Theory, Culture
and Society (Morley & Chen, 1996). Toch blijft het neomarxisme in de Britse
cultuurstudies door critici (zoals Rojek) gekarakteriseerd als reductionistisch
en economistisch.

De kritiek op de conventional wisdom in de vrijetijdstudies wordt vandaag
gedomineerd door het deconstructionisme en het postmodernisme. Dat
levert geen theorie over de menselijke arbeid, noch over de loonarbeid op. In
zekere zin worden ook in dit onderzoek de twee stromingen van het arbeidsdebat ("het einde van de arbeid" en "niet aan de arbeid voorbij") gereproduceerd. Aan de ene kant staat het levensstijlonderzoek dat zich vooral richt op
consumptiepatronen, aan de andere kant het tijdsordeningsonderzoek dat
zich toespitst op de gevolgen van flexibilisering en deregulering. Die dichotomie maakt deel uit van de zoektocht naar een nieuw paradigma in de vrijetijdstudies. Zoals de start van de wetenschappelijke studie van de vrijetijd steunde
op een opvatting over de relatie en de dynamiek arbeid - vrijetijd (niet vrijetijd versus vrijetijd) zal een nieuw paradigma zich ook over dat verband moeten uitlaten.

a Voor een overzicht van de toepassing van dit programma op de vrijetijdstudies zie Harris
(1992: 147-173).
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Hoe dan naar een nieuw paradigma?
De ontwikkeling van een wetenschappelijke studie van de vrijetijd vanaf de
jaren zestig steunt op de (conceptuele) verzelfstandiging van een vrijheidsgebied los van de sfeer van de arbeid. Daarvan wordt in het raam van de fordistische regulatie een planmatige reductie voorspeld, waardoor een maatschappelijke omslag tussen beide termen de «vrijetijdsbeschaving" zou inluiden.
Die traditionele wijsheid is onjuist en onhoudbaar gebleken.
De crisis van het fordisme en het voortdurende onevenwicht in het postfordisme leidt naar een nieuwe definitie van de sociale kwestie. De rol van de
arbeid als zingever en centraal element van sociale integratie wordt opnieuw
bevestigd. Het recht op arbeid moet in dat geval concreet worden gemaakt in
een nieuw project van volledige werkgelegenheid.
Drie vragen komen daarbij op, die alle draaien rond de zeggenschapsverhoudingen in en over de arbeid. Ten eerste de beschikbaarheid van banen en
dus de herverdeling van de beschikbare arbeid, die een gevoelige verkorting
van de arbeidsduur noodzakelijk maakt. Een eenmalige operatie is daarbij
onvoldoende vanwege de snelheid van de arbeidsbesparende innovaties. Het
principe van een glijdende werkurenschaal, waarbij het aanbod zich moet
aanpassen aan de vraag. Een nieuwe regulering van de arbeidsmarkt dus.
Ten tweede de kwaliteit van de arbeid. Zolang de heersende criteria van
rentabiliteit gelden laat de rationalisering zich ook gelden door een grotere
werkdruk (Bamberg, 1986), een opdrijven van de ritmes, een taylorisering
van de arbeidsorganisatie... Omdat deze dwang vanuit de doelrationaliteit zo
sterk toeneemt stelt de vraag naar de doelstellingen zelf en de organisatie van
de arbeid zich steeds prangender.
Ten slotte hebben die veranderingen in het arbeidsproces zelf en de hernieuwde dominantie van de arbeid in de samenleving een sterke invloed op de

organisatie en de inhoud van de reproductiesfeer, vooral in de patronen van
consumptie en huishouden. Ongelijkheden tussen man en vrouw, en tussen
arm en rijk drukken zich veelal uit in de leisure-rate, die voortkomt uit de
mogelijkheid reproductieactiviteiten door anderen te laten doen en aldus zelf
over meer vrijetijd te beschikken. De dualisering van de samenleving drukt
zich ook uit door een uitbreiding van vormen van knechtschap (huishoudelijk personeel, klusjeshulp, enz.). Ondanks de toegenomen werkdruk kunnen
mensen met een goed inkomen vrijetijd kopen door reproductietaken uit te
besteden.
Deze wijzigingen delegitimeren een dualistische visie op de tijd en meteen
de begrippen'arbeid' en'vrijetijd'. De analyse van het dagelijks leven en van de
tijdsordening op langere termijn moet in modules worden begrepen. Deze
modules worden gekenmerkt door verschillende sociale praktijken, waarin

252

Loonarbeid en vrijetijd

verschillende machtsverhoudingen voorkomen en actoren verschillende
posities kunnen innemen.
Deze wijzigingen delegitimeren eveneens de objectivering van deze modules. Ze mogen in hun sociale relatie niet worden gereificeerd. Dat is nochtans

de neiging van de wetenschapsbeoefening, vooral wanneer ze geknvesteerd
moet worden in beroepsopleiding. De hang van de (traditionele) wetenschap
naar'feiten' die de waarheidsaanspraak ondersteunen en de vraag van de professioneel naar voorspelbare taak- en functieomschrijvingen gaan hand in
hand met een institutionalisering van expertise over deelterreinen (modules).
De crisis van de vrijetijdwetenschappen heeft de verzelfstandiging van toerismestudies, sportstudies, cultuurstudies, mediastudies, recreatiestudies, enz.
versneld. Het gaat meer om de expertise dan om een weten.
De uitbouw van een nieuw paradigma in de vrijetijdwetenschappen moet
zich richten op een weten over vrijheid. Men gaat er immers van uit dat in de
vrijetijd de dwang vanuit de verzorgingspositie wegvalt. Daartoe is inzicht
vereist in de zeggenschapsverhoudingen in de verschillende modules van het
dagelijks leven en de maatschappelijke relatie van de modules onder elkaar.
Onderscheid moet daarbij worden gemaakt tussen de noties arbeid, werk,
consumptie, vrije activiteit... elk verschillend in zeggenschapsverhoudingen
en dus dwang.
Een'vrije tijd' als een bijzonder type activiteit zal daarbij niet kunnen worden afgezonderd. Er is geen 'object' vrijetijd en derhalve geen basis voor een
wetenschappelijke studie. Die zoekt immers naar de bepaling, de determinaties van zo'n object. Maar de bepaling faalt ook. Niet alleen omdat er tegenbepalingen zijn maar ook omdat ze niet anders kan dan falen.
Precies in dat falen ligt een weten over vrijheid besloten. Dat zou - zo denk
ik - een speciale interesse moeten opwekken voor een vrijetijdsweten. Want
daarin, in het falen van de structurering, in de onmogelijkheid van de objectivering, ligt het subject besloten. En dat heeft een eigen tijd, zowel in het
arbeidsproces, als in de consumptiesfeer, als bij het georganiseerd vermaak.

De wetenschap zoekt naar kennis die kan worden omgezet in een social engineering die onbepaaldheid omzet in bepaaldheid. De naam "vrijetijd" zou
moeten dienen voor wat desondanks onbepaald blijft, vrij is.
Van Santen (1985) heeft de arbeid als geremde begeerte omschreven. Misschien is de vrijetijd dan wel de tijd van het verlangen.
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"Er is een andere mogelijkheid, nog veelbelovender dan de
uitwendige bepaling [...]: dat is niet de inwendige bepa"
ling, maar de autonomie.

David Riesman (1964: 224)
„

Le prix & payer pour la libertd, c'est la destruction de l'tco"
nomique comme valeur centmle, etenfait, unique.
Cornelius Castoriadis ( 1997: 76)
"Leisure is a form of silence, of that silence which is theprerequisite of the apprehension Ofreality: only the silent hear
"
and those who do not remain silent do not hear.
Josef Pieper (1954: 52)

De wortels van carnaval graven diep in de tijd. En diep in de angst omdat
Chronos een monsterachtig wezen was en Saturnus een oude man die zijn
zonen opslokte. Het christendom en nadien de verlichting hebben orde
geschapen in die tijd en ook middelen en regels gevormd om die angst te
bezweren. De cyclische tijd mag dan al verdrongen zijn door een lineaire tijd
(Wendorff, 1985; Beckers & Van der Poel, 1990), deze"lijn" blijft golven op het
ritme van de seizoenen, conform aan wat Caro Baroja (1979) een"passionele
orde" noemt.
De traditionele maskerades beginnen in de wintermaanden, wanneer de
natuur de bovenhand lijkt te hebben op de (agri)cultuur. Ze bouwen op een
oude traditie in de agrarische gemeenschappen en men vindt ze terug op alle
continenten. In de Europese traditie verwijzen sommige naar de dyonisische
feesten waar de zielen van de overleden voorouders op bezoek kwamen.
Zowel natuurgeesten (stromannen, beren en geiten, ossen en herten) als
dodenmaskers nemen opnieuw contact op met de levenden om ze te behoeden voor de dreiging die van de donkere winternachten uitgaat. In de Germaanse traditie zijn die demonen vooral actief in de twaalf dagen en nachten
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rond de jaarwisseling (Revelard, 1991). Een terugkeer uit de dood lijkt ons de
beste garantie voor het weten. Pas vanuit het hiernamaals kan men zicht krijgen op het leven. Een terugkeer naar de natuur, een volledig opgaan in de
omgeving, een"eeuwige" rust, daarin lijkt een waarheid te liggen die niemand
kan vertellen. Hegels absolute waarheid, waarin de geest volkomen samenvalt
met de materie, is onbereikbaar. Tenzij in films waar levende doden, of gerancarneerden, cyborgs, vampieren ons over die waarheid vertellen. Tenzij in
onze culturele referenties als Harnlet of Don Giovanni, waar geesten en beelden van dode vaders de ultieme waarheid kennen (2iiek, 1991).
Carnaval is nog anders. Het is gelokaliseerd in de tijd, aan de vooravond
van de vasten. Het hoogtepunt valt op de drie vette dagen vanaf de zevende
zondag voor Pasen om'te sterven' op Aswoensdag. Dat is het moment bij uitstek, ook al wordt dat bij de heropleving van de carnavalviering op het eind
van de negentiende en aan het begin van de twintigste eeuw soms verplaatst
op de kalender. De etymologie verwijst naar het moment dat men nog vlees
mag eten, net v66r de vastenperiode: "carnevale" = "came levare" (Caro Baroja, 1979).
De maskerades zijn landelijk. Carnaval is een stedelijk feest geworden,
steunend op verenigingen, vergaderingen en stoeten. De maskerades bezweren de natuur, carnaval bezweert (het onbehagen in) de cultuur. De optocht is
de scenevan de carnavalsverenigingen, die tijdelijk de macht van de burgerlijke overheden overnemen: In Aalst, het Vlaams centrum van het carnaval,
dient ze voor een stekelige parodie op alles wat er in de wereld misloopt, op de
blunders van zij die macht en invloed hebben. Het reele achter de schijn wordt
hier opgevoerdz. Hier wordt de meester in zijn onmacht getoond en gehoond.
Op andere plaatsen is de stoet meer geritualiseerd en dus minder politiek.
In het Waalse Binche is het de enige dag waarop de Gilles buitenkomen. De
Gille is een eigenaardige figuur, getooid met een indrukwekkende hoed van
struisvogelpluimen, geinspireerd op indiaanse edelen, maar ook verbonden
met de maskerades, met stro-bochel, klompen, kraag en kostuum uit ruw lijnwaad. Dat alles wordt in de negentiende eeuw verburgerlijkt en opgesmukt
met Belgische vlaggetjes, leeuwen, sterren en lintjes. Het masker draagt bakkebaarden en een rond burgerbrilletje. De Gille draagt als teken van welstand
een mand vol uit te delen sinaasappelen. Alleen mannelijke, oorspronkelijke
inwoners van Binche kunnen Gille zijn. Alleen op vette dinsdag komen ze in
vol ornaat buiten. Dan dansen ze van het ochtendgloren tot de avond op de
i

2

Het is ook de plaats van een concurrentiele eenheid van de verschillende wijken van de stad,
die zich alleen "gespeeld" tegen elkaar opstellen. Le Roy Ladurie (1979) vertelt het verhaal
van het carnaval van Romans, dat in 1579-1580 uitloopt op een echte stadsoorlog.
Het is als een stuk in het stuk, waarin het onzegbare via het spel toch kan worden onthuld.
Zo laat Shakespeare in Hamlet de waarheid over de moord ook via een scane op de scane
vertellen.
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tonen van eentonig tromgeroffel, afgewisseld met ijle tonen uit blaasinstrumenten. Dat hoogtepunt wordt gedurende weken opgebouwd. Het begint bij
de eerste prille publieke repetities van de slagwerkers. Dan komen de kleine
optochten van muzikanten. Ten slotte worden ze ware carnavalstoeten in
miniatuur. Zulke carnavalsgebruiken contrasteren met de redelijkheid van
elke dag. Ze wijzen op een andere orde, op een andere scJne.
Nog interessanter zijn de minder geritualiseerde gebruiken van carnaval,
die vooral op vette dinsdag, tijdens een feestelijke wanorde voorkomen. Individuele of kleine groepjes mensen, ongeorganiseerd, verkleden zich en maken
zich onherkenbaar. In Binche zijn het de Mam'zelles, in vrouwenkleren gehulde mannen. 0 f nog de Trouilles de nouilles, of de Mareye Drousevan Malmddy,
de Houres van Emael . De Voil Jeannetten van Aalst hullen zich in de meest
afstotelijke combinaties van vrouwelijk ondergoed om de mensen te plagen
en te 'verwijten'. Zij breken zelfs met 'tegenrituelen', zij keren alle rollen om.
Zowel de seksuele posities, als de sociale orde wordt gesubverteerd. Vanuit een
andere identiteit lijkt ook het spreken bevrijd.
Ook dat is een oud gebruik. De lexicograaf Covarrubbias verwijst al in
1611 naar de Saturnales tijdens dewelke men elkaar uitnodigt en geschenken
geeft, zich verkleedt en maskers draagt: "les nobles rev2tant le vil costume des
esclaves, les esclaves devenant librespour quelques jours et ne reconnaissantplus
leur maitre" (Caro Baroja, 1979: 30). Caro Baroja (1979: 52) vermeldt ook de
sekseverwisseling in een zeventiende-eeuws gedicht, waarin verhaald wordt
over vette dinsdag die tegenover de trieste Aswoensdag wordt geplaatst: "La
.

femmeprend l'habit de l'homme, et l'homme celui de lafemme . Hij spreektverder over de zamarrones en bomrgas, traditionele travestieten die optreden in
Spaanse carnavalsfeesten (Caro Baroja, 1979: 72).
Die carnavalsfiguren fascineren niet alleen door hun kledij, ze gaan ook in
het woord over de schreef. In alle carnavalstradities doen ze hetzelfde: ( 1) De
voorbijgangers uitschelden; (2) schandalen onthullen en doofpotten openen;
(3) publiekelijk het priv6-leven van medemensen bespotten; (4) objecten vernietigen, ontvreemden of van plaats verwisselen; (5) ruzie zoeken met bepaalde personen en (6) schunnige voorwerpen naar anderen werpen (Caro
Baroja, 1979: 89). De Aalsterse Voil Jeannetten zullen zich herkennen in deze

Latijnse regels.

Het masker van de andere sctne
Een ander centraal carnavalsattribuut is het masker (Piizi, 1987). Eenmaal het

masker opgezet, worden andere regels werkzaam. Gemaskerden verbergen
hun eigen identiteit om vanuit het duister de heersende orde te bestoken. In
Venetie is het dragen van een masker juist daarom in de tijd beperkt en gere-
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geld. De oudste wet dateert er van 1268 en die is in de loop der tijden ettelijke
malen geamendeerd. Tussen 26 december en middernacht van vette dinsdag
is de vermomming toegelaten. Die toelating wordt opgeschort voor de kerkelijke feestdagen en gedurende de dag. Na die periode zijn er nog enkele uitzonderingen waarop de maskers kunnen worden bovengehaald (Reato, 1991).
Maskers, vrij spreken en ongecontroleerde lichamen moeten worden geregeld. Dat is de kern van het moderniseringsproces. Aan regelen gaat benoemen, afscheiden, vooraf. Foucault (1972) begint zijn Histoire de la folie met
...het narrenschip, als het symbool voor een veranderende houding tegenover
de waanzin in de Renaissance. Het komt in verschillende verhalen voor als Nef
des Fous of Narrenschi# In het Nederlands wordt het onder de pen van Jacob
van Oestvoren in 1413 de Blauwe Schute.
De orde is bang van het vrije spreken. Daarom moet de spreker geldentificeerd kunnen worden en zijn maskers en kostumering uitzonderlijk. Die
bevrijding van het juk van het officiele vertoog en van de sociale hierarchie
laat zien, of beter gezegd, laat ervaren, hoe de menselijke verhouding er aan
gene zijde van de Wet kan uitzien. Dat is wat Bakhtin onderstreept in zijn studie over het werk van Fran ois Rabelais. Hij plaatst in zijn boek over het'Freudisme' ( 1980) de "o fficiele ideologie" al tegenover de «ideologie van het
gedrag". Op dat tweede niveau, Freuds onbewuste, situeert zich de kwetsbaarheid van de heersende ideologie en spelen zich processen af op grote afstand
van de stabiliteit van het systeem. Bij Rabelais vindt Bakhtin de ambivalentie
van de taal terug in het "groteske lichaam". In een andere verhouding tot de
talige orde leggen de seksualiteit en de niet-officiele taal daar de basis voor een

tegencultuur: de «parodische orientatie van het woord" en de "polyfonie". De
carnavalsgemeenschap vormt aldus een parodie op de geinstutionaliseerde
samenleving (Simons, 1990; Peytard, 1995).
Het 'masker' en het 'groteske lichaam' zijn ook de ingredienten van de
Comedia dell'Arte (Duchartre, 1955; Sartori et al., 1983). Stereotiepe maskers
en kostuums typeren de personages die een vaste positie hebben in de structuur van het verhaal. Pantalone, Capitano's en Dottore's laten de heersende
orde zien. Daartegenover staan de Zanni's, de knechten uit de streek van
Bergamo, nauwelijks geciviliseerd, herkenbaar aan hun brabbeltaaltje. Brighella heeft zich onder hen tot een soort intrigerende'meestergast' opgewerkt.
Arlecchino is de meest mondige die uit de taalverwarring eigen voordeel weet
te puren en vooral op de gunsten van Colombina uit is. De gemaskerde personages hebben eeuwenlang gefunctioneerd in het theater, via Shakespeare en
MoliEre, tot bij Brecht en (Nobelprijswinnaar) Dario Fo, om kritiek en weerwerk te laten horen. Dat gebeurt niet via de psychologische drama's van de
burgerlijke held, maar vanuit de lotgevallen en vooral het anders spreken,
vanuit die'andere sctne' die ieder van ons herkent. Het maskertheater draait
niet om emoties en passies, maar om taalspelen.

258

Tijd vrii voor het verlangen

Bevrijding door transgressie
In de 'carnavalisering' van de literatuur, van de taal, zoekt Bakhtin de transgressie en de tekenen van bevrijding. White (1993) noemt hem daarin een
voorloper van zowel het structuralisme als het deconstructionisme. De taal
vertegenwoordigt de coexistentie van sociale en ideologische tegenstellingen,
van de spanning tussen verleden en heden, en dat noemt Bakhtin heteroglossia. Elke sociale groep of klasse, elke leeftijds- of sekse-positie, ofwelke andere
sociale differentie ook drukt zich uit in een sociolect, dat de specifieke verhouding uitdrukt tot het abstracte systeem van de taalgemeenschap. < Words
are inflected by a certain sociolect so as to impose upon them specific semantic
nuances and specific axiological overtones, thus (the sociolect) can create sloganwords, curse-words, praise-words and so forth" (White, 1993: 137). De taal is
geen neutraal medium, maar vertegenwoordigt de dialogische positie van de
leden van een mensengemeenschap. Men spreekt altijd in een taal van anderen en zoekt naar praktische afstemming in een eigen sociolect. Hall (Morley
& Chen, 1996) brengt Bakhtins notie van "carnaval" en Whites notie van
"transgressie" in verband met Gramci's notie van «repertoires van verzet" en
zijn eigen "resistance through rituals". Al deze concepten verwijzen naar de
positie die mensen innemen tegenover de talige symbolische orde. Die kan
een specifieke sociale of persoonlijke plaats in de dialogische orde vertegenwoordigen. Identiteit of het'zelf' komen tot stand in zulke verhouding. Maar
die totstandkoming faalt ook voortdurend, de mens ontsnapt steeds opnieuw
aan volledige benoeming. Daarom brengt White (1993) carnaval ook in ver-

band met hysterie.
De studie van de vrijetijd, op zoek naar een herbepaling van haar object,
moet ook nagaan in welke mate deze literatuur kan bijdragen tot een betere
omschrijving. De talige orde en vooral het falen van de talige orde kan niet
onbesproken blijven. Wanneer vrijetijd wordt gezien als een bijzondere vorm
van sociale praktijk, die niet of niet op dezelfde wijze onderworpen is aan de
verhoudingen in de verzorgingspositie, moet ook worden nagegaan welke de
talige aspecten zijn van de verschillende praktijken. Welke zijn de karakteristieken die de vrijetijd inderdaad vrij zouden maken? En waarom zou een
mens uberhaupt vrij willen of moeten zijn? Wij denken dat zulke vrijheid
constitutief is voor het mens-zijn, omdat de benoeming door de Ander,
omdat de talige orde niet perfect is of kan zijn. Ze faalt in het identificeren van
de persoon en daarin zou de betekenis van'vrijetijd' kunnen worden gezocht.
Om dat standpunt te theoretiseren is een theorie van het subject nodig. Het
gaat er immers om de eigenheid, de onherleidbaarheid van elkeen te duiden
tegenover de meetbaarheid van de objecten.
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Praktisch bewustzijn en onderbewustzijn bij Giddens
Zoals we boven hebben gezien, steunt het handelingsbegrip in de structuratietheorie expliciet op drie concepten: discursief bewustzijn, praktisch
bewustzijn en het onbewuste (Giddens, 1985). De eerste twee worden sterke
concepten, met het derde lijkt de auteur een ietwat'gegeneerde' verhouding te
hebben.

Het discursief bewustzijn komt aan bod wanneer iemand over het eigen
gedrag een commentaar levert. Het doet er niet toe of daarmee al dan niet de
'ware reden' van het gedrag wordt geleverd. Het gaat er om dat er iets over
gezegd wordt. Wanneer iemand over het gedrag een vraag stelt dan kan men
daarvoor 'meestal wel' 66n of andere reden geven.(Giddens, 1985: 25). De
gevallen waarin dat'soms niet' kan, worden hier buiten beschouwing gelaten.
Discursief is in deze opvatting niet alleen wat in propositionele termen
geschiedt, ook de'dagelijkse' taal en vooral de'zijdelingse' taal (humor, sarcasme, ironie) moeten worden meegerekend.
De kundigheid komt ook naar voren in het'praktisch bewustzijn'. Het gaat
daarbij om een weten dat, hoewel niet noodzakelijk te expliciteren, toch constitutief is voor het handelen. Het is als het ware het veronderstelde kennen
bij elk kunnen.Vandaar de interesse voor de zogenaamd triviale kenmerken
van het dagelijkse leven. Opvallend is dat Giddens dit punt illustreert met de
'vertrouwens'-experimenten van Garfunkel. Wanneer men mensen in de
dagelijkse omgang confronteert met de vraag naar analytische of reflexieve
verduidelijking, dan raken ze snel geprikkeld. Wat in de dagelijkse interactie
'werkt' hoeft niet te worden geexpliciteerd. Volgens Giddens wordt hier iets
fundamenteels onder de aandacht gebracht: namelijk dat vele triviale praktijken een sterk normerend, moreel karakter hebben. Als men dit fundamentele alsnog op gezag wil aanvaarden, dan verklaart dit nog niet waarom men-

hierrond

6,

verbazingwekkend snel ongelooflijk gepikeerd" geraken
(Giddens, 1985: 27).
Als derde basiselement wordt het onbewuste vermeld. Tussen het onbewuste en het discursief bewustzijn liggen volgens Giddens emotionele drempels of barri&res, wat niet het geval is tussen het discursief en het praktisch
bewustzijn (Hoewel de gepikeerde proefpersonen van Garfunkel wel emotioneel reageren). Giddens poneert de stelling: "De relatie tussen het praktisch en
sen

discursief bewustzijn onderscheidt zich hierin duidelijk van de relatie tussen het
domein van het onbewuste en het discursief bewustzijn." (Giddens, 1985: 28).
Het onderwerp wordt (al te) snel verlaten: "over het onbewuste zou veel meer te
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zeggen zijn, maar omwille van de tijd zal ik het hierbij laten"3. In The constitution of society (1984: 41) verwerpt Giddens Freuds topiek van het "id", het
"ego" en het "super-ego" en vervangt ze door een andere stratificatie van "basic
"
security system, practical and discursive consciousness . In feite wordt hierbij de
notie van het"Es" niet langer aangesproken. Verder (Giddens, 1984: 45) wordt

ervoor gepleit het onbewuste"only in terms Ofmemory" te bekijken.
Hoewel Giddens' handelingstheorie drie componenten bevat, wordt in de
uitwerking van de structuratietheorie en zeker in de toepassingen ervan de
nadruk gelegd op de bewuste delen: "In deze traditie wordt het handelen opgevat als zingeving en het sociale leven bestudeerd als een'productie' van bewust en
kundigacterende individuen" (Meijer, 1985b: 50), en:"het handelen van individuen als bekwame en terzake kundigeactoren" (Meijer, 1985b: 53) en ten slotte:
"In destructuratietheorie verschuntdeactorals een competente actor die, bu wijze van spreken als een praktiserend sociale wetenschapper heel goed in smat is in
zijn Of haar interacties met anderen rekening te houden met de werking van
Teed-back' principes" (Meijer, 1985b: 57). Dat accent leidt in Giddens (1982)
tot een vernauwing. In een bespreking van de relatie tussen actie, structuur en
macht is alleen sprake van de twee bewustzijnsconcepten (discursief en praktisch). Het onbewuste wordt niet vermeld. Giddens (1977: 116-117) wil een
" recovery of the subject without lapsing into subjectivism".

Sociologie versus psychoanalyse
Die terughoudendheid om het onbewuste volop in de structuratietheorie op
te nemen kan begrepen worden vanuit epistemologische en methodologische
redenen. Sociaal onderzoek heeft middelen ontworpen om inzicht te krijgen
in het discursief en het praktisch bewustzijn. Op die manier kunnen structurele gegevens met het handelen van mensen worden verbonden in een verkla3

Dat argument is in elke omstandigheid al verdacht en duidt meestal op het feit dat men om
niet-geexpliciteerde redenen op dit onderwerp niet wil ingaan. In het geval van Giddens, die
precies tijd-ruimte als constitutief voor het handelen centraal stelt, is deze verwijzing naar
de tijd als een extern en onderdrukkend gegeven, zeer significant: het geeft ons de indruk dat
over het onbewuste in deze (con)text niet veel meer te zeggen is en dat deze zin dus als een
denegatie, een freudiaanse ontkenning, kan worden gelezen. Die weerstand ontmoet de
lezer verder in deze tekst nogmaals wanneer de auteur aan het eind van een uitvoerige
bespreking van Willis' onderzoek 'learning to labour' kort verwijst naar het onbewuste:
" Tenslotte zou men in Willis' boek nogeen soon beschrijving van hetonbewuste kunnen ontwaren in die zin dat h# zegt dat deze scholieren een soon intuitiefbegrip hebben - waar zij ovengens nietgoed raad mee weten - van hetfeitdat zijgeboren zijn in de context van een sammieving die hen zal negeren. Maar daarover zal ik het nu nia verder hebben." (Giddens, 1985: 32).
In "Action, Structure, Power" uit Giddens ( 1982) is alleen sprake van de twee bewustzijnsconcepten (discursief en praktisch), het onbewuste komt niet voor.
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rend model. Voor het onbewuste valt dit moeilijker. Het heeft zelden empirische relevantie in sociaal onderzoek. Het onbewuste staat slechts centraal in
psychoanalytisch onderzoek. Dat berust op een klinische empirie, op gevalsstudies, en heeft slechts zijdelings toegang tot gegevens over mensen buiten de
kuur. Er bestaat dan ook een uitgebreide literatuur over de vraag naar het
wetenschappelijk gehalte van het psychoanalytisch weten (Le Guen et al,
1989; Stengers, 1992). Ook al is er een probleem met de invoeging van de klinische kennis in de sociale wetenschap, dat mag niet leiden tot een ontkennen
van dat weten.
In feite maakt Freuds ontdekking deel uit van onze brede cultuur en hebben sociale wetenschappers, zoals Elias of die uit de Frankfurter Schule, uitgebreid gebruik gemaakt van zijn inzichten. Ook in de vrijetijdstudies hebben
auteurs als Rojek op het belang van deze literatuur gewezen. Toch lijkt het pas
met de crisis van het positivisme en via de postmoderne aandacht voor de
band tussen esthetica en sociologie dat psychoanalytische verklaringsschema's in zwang zijn gekomen. In vele gevallen trouwens gaat het dan om een
vrij impressionistische en narratieve toepassing van de psychoanalyse. Een
preciezer gebruik van de kliniek kan niet alleen via de cultuurstudie, maar
vraagt ook meer inzicht in de maatschappelijke spreiding van de klinische
beelden. En ook al kan men aannemen dat elk mens'gedwongen' is hetzij een
psychotische, een neurotische of een perverse positie in te nemen4, men weet
niet hoe ze zijn verdeeld en of ze in 66n of andere sociale positie of praktijk
beter of minder goed functioneren. Voor het empirisch onderzoek zijn deze
problemen reeel. Op een conceptuele discussie hoeven ze niet te wegen.
En deze lijkt ons te kunnen helpen om een nieuw licht te werpen op de
impasse' die we in het vorige hoofdstuk hebben ontmoet toen we er niet in
zijn geslaagd een duidelijk onderscheid te maken tussen reproductietijd en
,.

'rationeel' in de zin dat hij samenhangt met de
productieve organisatie van de samenleving. De vrijetijd ontsnapt aan die
logica, ze levert een surplus aan genot, het is een vorm van'zinloze' activiteit.
Zoals we hebben gezien in vorig hoofdstuk kunnen arbeid en reproductie in
bepaalde theorieen kwantitatief op elkaar worden afgestemd. Vrijetijd is als
ervaring niet meetbaar. Het probleem van het onderscheid komt ook in de
praktijk voor in de vraag bijvoorbeeld of koken of uit eten gaan of in de tuin
werken nu reproductieve activiteiten of vrijetijdsactiviteiten zijn. Het verschil
ligt in de verhouding tot het genot en tot het verlangen. Daartoe is een theorie

vrijetijd. Reproductietijd

is

over de subjectiviteit nodig: " The most pressing need of cultural criticism is thus.
for a theory of subjectivity that can explain how cultural artifacts affect people
4

Freud spreekt van "Neurosenwahl" om aan te geven dat elk mens als cultuurwezen onvermijdelijk een positie inneemt tegenover het gemis en dat die positie zijn psyche conditioneert. (Zie verder)
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(Bracher, 1993: 11). Dat lijkt me des te meer noodzakelijk wanneer men zich
richt op het aspect'vrijheid' in het sociaal handelen, meer dan op het aspect
'reproductie'. De'wetenschap van het subject', de psychoanalyse, levert daarbij
een veel complexer beeld van het menselijk subject op, dan dat wat men in de
sociale theorie kan terugvinden. Wil men een handelingstheorie die ook verklarend werkt voor praktijken buiten de routine, dan zal men daarmee rekening moeten houden.
Samenvattend is onze gedachtegang dus als volgt. Om de specificiteit van
de vrijetijdservaring te vatten lijkt het ons noodzakelijk de zinloze kant in
beeld te brengen. Die maakt immers het verschil met de maatschappelijk
reproductieve aspecten van de activiteit. Daartoe doen we een beroep op de
psychoanalyse, die een theorie over de subjectiviteit levert en daarin de irra-

tionaliteit een plaats geeft.

Het onbehagen in de cultuur
In de zomer van 1929 schrijft de 73-jarige Sigmund Freud zijn meest omvattende maatschappelijke boek: Das Unbehagen in der Kultur. Het is geschreven
door een ziek man, in zekere zin als bezigheid, zonder bibliotheek, en dus zonder referenties. Het boek behandelt de beschaving, het schuldbewustzijn, het
geluk en "similar lo#y matters", zoals hij in een brief aan Lou Andreas-Salom6
schrijft ( Jones, 1961: 594). Hij lijkt er zelf niet hoog mee op te lopen: "itstrikes
me, without doubt rightly so, as very supedluous, in contradiction with earlier
.
works, in which there was always a creative impulse en: " In writing this work I
have discovered afresh the most banal truths". Nochtans lijkt het een consequente uitbreiding van Freuds klinische inzichten tot het gehele maatschappelijke functioneren.
Freud verwerpt een fundamentele (oceanische) eenheid van de mens met
het universum. In 1927 had zijn vriend Romain Rolland gereageerd op de
publicatie van de kritische analyse van de religie (Freud, 1995) en Freud
erop gewezen dat zulk religieus gevoel, zulke gewaarwording van het eeuwige, algemeen menselijk was. Maar ook dat verwerpt de grondlegger van de
psychoanalyse. Integendeel, zijn uitgangspunt is dat het menselijke zelf
tegen6ver de omgeving staat en er geen deel van uitmaakt: « This ego appears
to us as somethingautonomous and unitary, marked o#distinctlyfrom everything else" (Freud, 1972: 3). Ook die grens is evenwel slechts schijn, want dat
ego loopt (naar 'binnen') over in een onbewuste mentale eenheid, het 'id'.
Naar buiten toe zorgt het masker van het"ik" wel voor een scheiding tussen
het zelf en het object. (Een permanent carnaval als het ware). Maar ook die
grenzen zijn niet stabiel, zeker niet in de liefde of in (andere)'pathologische'
processen.
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Daarenboven is de ik-vorming een dynamisch proces, waarin het ego tegenover
het 'object' wordt geplaatst. Vanuit een primitieve lustervaring, worden de
onlustvolle ervaringen afgestoten en zo wordt een externe wereld gecreeerd met
de onplezierige dingen. In die (onder)scheiding blijven plezierige objecten als
inwendig ervaren, terwijl ook delen van onlust niet uitgestoten kunnen worden.
In de socialisatie worden de mensen in een 'beschaafde' samenhang
gebracht door het beperken, het organiseren van het individuele genot. Niet
de gehele buitenwereld kan als lustobject worden benaderd. Die limiet wordt
als Wet tegenover het individu gesteld, wiens erotisch leven sterk wordt ingeperkt. Die restricties worden niet door elkeen op dezelfde wijze geyncorporeerd (belichaamd) en leiden tot vele,

sommigen zeggen

tot particuliere, sek-

suele posities, posities tegenover het genot (Nobus, 1996).
Die restricties zijn nodig maar onaangenaam: "Life is too hardfor us; it brings
us too many pains, disappointments and impossible tasks" (Freud, 1995: 12).
Daarom hebben we"pijnstillers"nodig en Freud noemterdrie: middelen omde
pijn te verzachten, vervangende genoegens en "drugs". De zin van het leven
moet (steeds opnieuw) worden gezocht in een (steeds wisselende) juiste balans
tussen het lustprincipe en de restricties. Biologisch gesproken heeft het leven

geen'zin', dieren leven 'zinloost Alleen de mens kan een eigen project maken.
Daarin moet het lustprincipe worden gevolgd, dat op verschillende wijzen
krachtig werkzaam blijft. Maar het wordt ook op allerlei manieren tegengewerkt. Geluk als voldoening"is not induded in theplan Of 'Creationi zegt Freud,
het is slechts een episodisch fenomeen. " The programme of becoming happy,
which thepleasureprinciple imposes on us cannot befulfilled" (Freud, 1995: 20).

Vandaar, zeggen Benasayag en Charlton (1989), dat ons dagelijks leven geritmeerd wordt door het"vermijden van het ergste" en door een angst voor grensoverschrijding. Het is de angst voor de vrijheid, waar Erich Fromm over spreekt.
Ongeluk heeft volgens Freud (1972: 23) drie bronnen: lichamelijk leed ("the
feebleness of our own bodies"), gevaar van de buitenwereld («the superior power
ofnature") en storingen in de relaties met anderen ("theinadequacyoftheregulations which adjust the mutual relationships Ofhuman beings in thefamily, the
state and society"). De eerste twee moeten we als onvermijdelijk aanvaarden en
onze inspanningen richten op het verzachten ervan. "As regards the third source, the social source ofsu#ering, our attitude is a different one. We do not admit it
at all; we cannot see why regulations made by ourselves should not, on the contrary, beaprotection and a benefitfbr everyone ofus." (Freud, 1972: 23).
De psychosociologie van Freud verwijst voortdurend naar conflictsituaties, die niet alleen zijn te situeren tussen het individu en de samenleving,
maar, en misschien sterker nog, binnen het individu zelf. Conflicten met de
wet in al zijn maatschappelijke vormen en met het super-ego (het geweten)
dat de interne conflicten controleert. Dat verwekt een gevoel van onbehagen.
Vooral het schuldgevoel, als reactie op verdrongen agressie, werkt onbewust.

264

Tijd vrij voor het verlangen

En hier komt Freuds centrale stelling: dat de verderschrijdende beschaving
dat schuldbewustzijn vergroot, waardoor het geluk nog vermindert.
Die beschaving wordt gekenmerkt door een aantal 'vereisten', waaronder
schoonheid, zuiverheid, orde, geestelijke activiteit, sociale banden... Het zijn
allemaal ordende principes, middelen van dominantie van de natuur, zowel in
de omgeving als innerlijk. Vrijheid is geen product van de beschaving, zegt
Freud (1972: 32): "It (liberty) was greatest before there was any civilisation,
though then, it is true, it had for the most part no value". Dat is ook een uitgangspunt voor Marcuse (1968: 9): "Als afwezigheid van onderdrukking het
oerbeeld van de vrijheid is, dan is beschaving de strijd tegen deze vrijheid. De vervanging van het lustprincipe door het realiteitsprincipe is hetgrote traumatische
- zowel in de ontwikkeling van de
gebeuren in de ontwikkeling van de mens
(8'logenese)
als
in
het individu (ontogenese)." De
ontwikkeling
van
de
soort
beschaving beperkt de vrijheid en de gerechtigheid gebiedt dat die beperking
voor iedereen gelijk is. Er komen dus twee vormen van vrijheidsstreven voor:
een revolte tegen onrechtvaardigheid en een verzet tegen de cultuur als zodanig: "The urge for freedom, therejbre, is directed against particular forms and
demands Ofcivilisation or against civilisation altogether" (Freud, 1972:33):
Dit standpunt leidt tot ambivalentie tegenover de beschaving: ofwel een
regressief verwerpen van de beschavingsdwang, ofwel een reformistisch streven binnen de aanvaarding van de Wet. Deze twee posities, die van de transfiguratieve utopist, die elke dwang afwijst en deze van de radicale hervormer,
die slechts onrechtvaardige inperkingen wil veranderen, vindt Whitebook
(1995) terug in de verschillende stellingen die werden ontwikkeld binnen de
Kritische Theorie. Ook de Vries (1993) ziet een contrast tussen de antwoorden van Adorno en Habermas.

Horkheimer en Adorno (1987) stellen zich op het eind van de Tweede
Wereldoorlog de vraag hoe het te verklaren is dat de verlichting zulke barbarij
heeft verwekt. Het lijkt hen onoverkomelijk: «Alles wat zich nietaan het criterium van berekenbaarheid en nut ondergeschikt maakt is voor de verlichting verdacht. /... j lierlichting is totalitair"6 (Horkheimer & Adorno, 1987: 20). In heel
dat proces van stelselmatige onderwerping van de natuur aan de macht van de
kennis, wordt ook de innerlijke natuur verminkt ten voordele van een utilitaristisch ego. Het genot wordt verstikt:" Wie zich onmiddellijk, zonder enig rationed beroep op zeUbehoud, aan het leven overgeeA valt naar het oordeel van de
verlichting, alsook van het protesmntisme in het voorhistorische terug"
(Horkheimer & Adorno, 1987: 44). Is dat dan de enige keuze? Een terugkeer
naar een natuurlijke staat volontberingen ofeen zich onderwerpen aan de enig

5

6

Daarom vindt men in carnaval zowel de geritualiseerde tegencultuur als de asociale individuele grensoverschrijding terug.
Ja, zelfs"verlichtingis totalitairalsgeen andersysteem" (Horkheimer & Adorno, 1987: 39).
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menselijke logica van de onmenselijke rationalisering? Romantiek versus Verlichting? Het is niet alleen de impasse van de Frankfurter Schule (Whitebook,
1995) maar de vraagstelling domineert eveneens de hedendaagse filosofie .
Ook het marxisme zit in die ambivalentie (Lowy, 1980; Lowy & Sayre, 1992).
Het project van Marcuse (1953, 1964, 1969) keert het 'pessimisme' van
Freud en Horkheimer & Adorno, door het'de-naturaliseren' (sommigen noemen het ook de-natureren). Inderdaad, Freu(is'realiteitsprincipe'wordt als een
'prestatie-principe' deel van een historisch vormgegeven onderdrukkingsmechanisme (Marcuse, 1968: 29 e.v.). Binnen het kapitalisme verkrijgt het algemene'realiteitsbeginsel' (dat de algemeen menselijke noodzaak tot inperking
van het'lustbeginsel' inhoudt) een bijzondere'surplus-repressie', gericht op de
prestatiedrang. Dat kan volgens Marcuse niet worden gelegitimeerd omdat een
agressieve doodsdrift in toom moet worden gehouden. Deze is immers niet
gericht op vernietiging, maar op het opheffen van spanning, op rust. Zowel
Eros als Thanatos zijn gericht op het leven en willen het lijden verzachten.
Door de menselijke driftstructuur aan de kant van de emancipatie te plaatsen,
wordt een deel van de onderdrukking die door het realiteitsbeginsel wordt
gelegitimeerd, ontmaskerd als utilitair voor het kapitalisme. Daartegenin moet
het gehele lichaam opnieuw geerotiseerd worden als reactie op de vervreemde
arbeid en de verzakelijking van de niet-genitale lichaamsdelen.
Ook Fromm (1955, 1970, 1995) legt v66r Marcuse de nadruk op de zieke
samenleving. Die heeft met het patriarchaat een repressieve vorm aangenomen
en zo het sadisme in de hand gewerkt. Elke samenleving heeft volgens Fromm
een eigen libido-structuur. Steunend op het werk van Bachofen over het matriarchaat ziet de auteur een duidelijke achteruitgang in het patriarchaat en de klassenmaatschappij, waarin plicht en autoriteit boven liefde en bevrediging staan.
Het zijn twee voorbeelden van auteurs die pogen uit Freuds 'impasse'te
komen door de verhouding tussen het lust- en het realiteits-beginsel te historiseren en te verbinden aan bijzondere samenlevingsvormen. Ze zoeken als
het ware naar een politieke economie van de lustinperking. Whitebook
(1995) noemt dat hoogst speculatief en problematisch. Vooral wanneer dergelijke ideeen sociale bewegingen beroeren, zoals Marcuse de studentenrevoltes in de jaren zestig inspireerde, spreekt hij van"finalparoxysms ofMarxian -

Enlightmenthubris" (Whitebook, 1995: 25).
Daartegenover staat het afwijzen van de utopie door Habermas. Hij schrijft
zich in in het modern project en poogt het door de verdediging van het communicatieve handelen te wapenen tegen de technische rede. Deze'reformistische' strategie is erop gericht 'vrijheidsgebieden' in stand te houden, die via
een andere vorm van sociale praxis de verslindende logica van het systeem
weerstaan. Dat maakt van Habermas een belangrijke protagonist in de discussie met de postmodernen. Die vinden immers de problematiek van inperkende rationalisering versus bevrijding voorbijgestreefd.
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In zijn laatste boek, waarvan de titel expliciet naar Freuds werk refereert, stelt
Bauman (1997:1) dat het hier slechts gaat om een kritiek op de moderniteit:
" We know now

thatit was thestory Ofmodernity which the book told, even Eits

authorpreferred to speak ofKultur or civilisation". Een dergelijke stelling vereist
argumenten en referenties, vooral omdat Freud zelf zijn onderwerp breder
afbakent: "the word 'civilisation' (Kultur in de oorspronkelijke tekst, e.c.)
describes the whole sum Of the achievements and the regulations which distinguish our lives from those Of our animal ancestors" (Freud, 1972: 26). Freud
spreekt over de menselijke conditie als zodanig en niet alleen over een specifieke historische fase.
.0 .

Bauman (1997: 2) zelf vindt de problematiek achterhaald: blxty-five years
after Civilisation and its Discontents was written and published, individual freedom rules supreme. De deregulering zou nu hebben geleid tot een absolute
dominantie van het lustprincipe. Alles wordt nu bepaald door individuele
vrijheid en spontaneiteit. Individuele vrijheid is de belangrijkste bouwsteen
van de menselijke beschaving. Het is een ruil van waarden: "Postmodern men
3,

and women exchanged a portion of their possibilities of security for a portion of
happiness. The discontents of modernity arose from a kind of security which tolerated too little freedom in the pursuit of individual happiness. The discontents of
postmodernity arose»m a kind offreedom Ofpleasure-seeking which tolemtes
too little individual security" (Bauman, 1997: 3). Vandaag is'vrijheid' geen probleem meer,'veiligheid' des te meer.
Geven Baumans lyrische beschouwingen over de postmoderniteit wel een
beeld van de werkelijkheid? Het vraagstuk van de vrijetijd stelt zich in die analyse niet, of is herleid tot de puur praktische vraag naar hoe de mensen die
vrije toepassing van het lustprincipe praktisch beleven. Een postmoderne
liberale benadering van de consumptiecultuur ziet immers geen afstemmingsproblemen: in principe kunnen vraag en aanbod, verlangen en object,
positief op elkaar worden afgestemd. Dat is geen theoretische maar een praktische vraag7.

'

Zo is ook de fundering van een liberale vrijheidsopvatting, die essentieel een keuzevrijheid
omhelst. Baudrillard (1970: 250) beschrijft die zogenaamde vrijheid zo: "On voit ou se fonde
en derni2re analyse la "libertd" du temps libre. U jaut la rapprocher de la "libent"du travailet
de la "tiberti" de consommer. De mtme qu'ilfaut que le tavailsoit Yibert" comme force de travailpourprendre une vateurd'tchange tconomique-de mtmequ'itjautque le consommateur
soit"libtre"en tant que tel, c'est-a-dire laisst libre (formellement) dechoisiretd'dtablirdesprdferencespourque puisse s'instituer le systtme de ta consommation, ainsi ilfaut que le temps soit
"libdra: c'est-a-dire dtgagi de ses implications (symboliques, rituelles) pour devenir:
1) nonseulementmarrhandise (dansietenipsdetmt'ail) dans lecyclederaangedconomiqu4

2) mais aussi signe et mattriel de signes prenant, dans le loisir, valeur d'tchange social (valuer
ludique de prestige):
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Naar een lacaniaanse cultuurkritiek
We delen dat liberale (schijn)optimisme niet. Een veralgemeende warenproductie, de ruil van waren op de markt gaat ervan uit dat er voor elke vraag een
aanbod te bieden is. In werkelijkheid moet de vraag worden gesteld in de categorieen van een rendabel aanbod. Maar daarenboven is de vraag niet zuiver.
Achter elke vraag gaat een verlangen schuil dat door de vraag niet wordt
beantwoord (Kaufmann, 1993). De tetrade luidt, zo stelt Lacan (1975:101):"Je
te demande - de refuser - ce que je t'offre - parce que ce n'est pas e" ("Ik vraag
je-te weigeren- wat ik jeaanbied-omdathetdatnietis") (ga,"dat'i is, zoals
we verder zullen zien, het object a, de oorzaak van het verlangen.) Het is dat
gebrek aan afstemming dat de kern uitmaakt van de subject-objectscheiding.
Daarom precies is het subject niet objectiveerbaar.
Dus toch een'onbehagen in de cultuur'. En het komt niet alleen voort uit
de onderdrukkende maatschappelijke structuren. Het hangt ook samen met
de menselijke psychische constitutie, en meer in het bijzonder met de prijs
die wordt betaald voor de individuele identiteit. Whitebook (1995: 133) ziet
een analogie tussen Adorno en Lacan in hun kritiek op het "ego": «1) The
unity Of the ego as such is rigidified, compulsory, and coercive. 2) The ego is a
narcissistic (orpamnoid) structure insofar as itcan apprehend the objectonly in
terms of its own reflection (or projections). 3) The rigidly integrated ego is deeply implicated in the will to power and the domination Ofnature". De problennatiek van de menselijke vrijheid vraagt inderdaad om een precisering van de

lokalisering van de menselijke autonomie. Lacans kritiek op de ego-psychologie en zijn uiteenzetting over het «gedeelde subject" kan een bijdrage leveren.

Het spreekwezen
De mens is een talig wezen en zoekt betekenis via de cultuur. De fundamenteeen lacaniaanse cultuurkritiek is dat de afstemmingsproblemen
structureel zijn, dat er altijd een 'misverstand' bestaat tussen het reele en de
symbolisering. Dat is wat 2ifek (1988: 257) het arbitraire van de betekenaar
noemt. Het gaat daarbij niet om het feit dat er verschillende woorden voor
objecten bestaan ('tafel' of table bijvoorbeeld). Het 'arbitraire' verwijst ook
niet naar een onvermogen van de symbolisering om de'rijkdom' van de'werkelijkheid' weer te geven. Dat bedoelt men gemeenzaam wanneer men het
heeft over de verarming van het abstracte tegenover het concrete.
Lacan spreekt over het "point de capiton", het knooppunt (de knoop waarmee beide zijden van een matras met elkaar verbonden worden en waardoor
het geheel en de vulling structuur krijgen), waarin de betekenaar en het reele

le les uit
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verbonden worden. Het tekort aan betekenis in de betekenaar wordt hierdoor
'goedgemaakt' door een overdeterminering, door een tekenen van de realiteit8.

Het arbitraire, de kloof tussen het reele en het symbolische, verwijst vooral
naar de wijze waarop het reele wordt gesymboliseerd. Er bestaat immers geen
enkele noodzakelijke band vanuit het reele met het symbolische, de symbolisering wordt op geen enkele wijze voorgeschreven. De kloof situeert zich
aldus niet tussen de'woorden' en de'zaken', maar in de'zaken', die zelf deel uitmaken van de symbolische orde, en wat er in het reele buiten de symbolisering wordt gehouden. Dat werkt des te meer in een symbolische orde die aanspraak maakt op de waarheid, die beweert dat de feiten het 'werkelijke'
vertegenwoordigen, die poogt het reele volledig op te nemen in het verhaa19.
Die onmogelijkheid tussen het Reele en het Symbolische - ze krijgen nu
de hoofdletter van een afzonderlijke'orde' - wordt doorkruist door de wer-

king van de imaginaire orde, van het Imaginaire. De beeldvorming, een
geprojecteerde virtuele werkelijkheid, het gefantaseerde leven, wordt voor
waar aangenomen. Dat gebeurt niet alleen in de zin van verwarring tusen virtualiteit en bestaan, maar ook in de zin van een samenvallen tussen benoeming en het ingebeelde. Het Imaginaire is het register van de identificatie.
Het Symbolische en het Imaginaire vormen samen met het Reele de drie
registers die de menselijke ervaring uittekenen, omvatten. Ze vormen de basis

8

9

2iiek (1988; 1989; 1993;e.a.) komt hier steeds terug op het voorbeeld van het antisemitisme
in onze cultuur. De "Jood" wordt voorgesteld als het kwade, de geldzucht, het vreemde, de
dreiging voor de sociale samenhang.... Nochtans kent iedereen een mijnheer Guthwirth of
een mevrouw Namenwirth die de stereotypes tegenspreekt. Die dagelijkse ervaring zou een
voldoende weerstand moeten zijn tegen elke racistische ideologie. De werkelijkheid zou zich
nooit zo eenzijdig en zonder tegenspraak, zonder "rest", kunnen laten beschrijven. En toch
slaagt het nazisme of het racisme erin, door precies die tegengestelde dagelijkse ervaring als
een argument te incorporeren: opgelet voor de joden, want ze verbergen hun ware natuur
achter een voorkomen van gewone burgers. Zo werkt het"capitoneren" door de verschijning
als bewijs voor het tegendeel te nemen en zo de ideologie te doen zegevieren.
Laclau & Mouffe" (1985) wijzen op het radicale verschil tussen een "normale" sociale situatie met verhoudingen van uitbuiting en onderdrukking en een moment waarop deze verhoudingen als "onverdraaglijk" worden ervaren. Op dat moment kan de mythe van een
revolutionaire situatie (2ifek, 1988) werkzaam worden, omdat andere symboliseringen
schijnbaar in hun volledige doorzichtigheid samenvallen met die "traumatische" ervaring.
Maar ook hier gaat het om een mythe, in de zin dat niet het"lijden" de symbolisering stuurt,
maar een symbolisering het lijden wil tekenen en zo "bepalen". Het persisteren van zo'n
trauma is zichtbaar in de Belgische Witte Beweging, die er niet in slaagt het diepe maar vage
ongenoegen te symboliseren en politiek werkzaam te maken, te laten"representeren". Daardoor blijft de kloof tussen"burger en politiek", tussen het reele en het symbolische, voelbaar
aanwezig.
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voor de lacaniaanse ontologie'°. Om het schema te vervolledigen moet worden gezegd dat de drie niet mogen worden begrepen als niveaus of lagen die

op elkaar te plaatsen zijn. Ze hangen op een deels overlappende, deels aparte
wijze met elkaar samen, in een zogenaamde borromeaanse knoop (zoals de
ringen van een goochelaar, die wanneerer 66n wordt losgemaakt allemaal loskomen). Ze hangen vooral samen door de leegte, de afwezigheid, de onbepaaldheid, die ze samen omschrijven en waardoor de subjectiviteit vorm

krijgt.
Het recht op vrijheid hangt samen met de onmogelijkheid (en het verbod)
van een duurzaam genieten, van een samenvallen van vraag en aanbod, van
object en subject. Het structurele misverstand is dus niet alleen een 'spijtige
zaaki het is een 'gelukkige voorwaarde' voor menselijk leven. Maar zoals we
zullen aangeven: vrijheid situeert zich aan de kant van het Reele in zijn band
met het Symbolische en wordt tegengewerkt door de Imaginaire illusie dat het
verlangen met objecten is te beantwoorden. En dat is precies de illusie die de
consumptiecultuur onderhoudt.

Lacans theorie over het subject
Om dat argument plausibel te maken doen we een poging om toegang te krijgen tot de complexiteit van de vorming van het subject. Lacans theorie over
het subject is niet eenvoudig weer te geven. Elk vertoog werkt slechts voor
ingewijden, die dat statuut (enigszins tautologisch) verkrijgen, omdat het vertoog voor hen werkt. In dit boek doen we een poging om vanuit verschillende
disciplinaire invalshoeken een transdisciplinair object als 'vrijetijd' te
omschrijven. De psychoanalyse wordt daarbij zelden als vertoog gebruikt.
Vanuit dat standpunt kunnen we niet meer doen dan dat vertoog in diverse
bewegingen hertekenen, zodat het zich verduidelijkt en het hier en daar
begint te spreken.
De Franse psychiater en psychoanalyticus Jacques Lacan (1901-1981) is
daarenboven een controversieel denker. Binnen de psychoanalytische beweging is het een rebel die zich verzet tegen de volgelingen van Freud die het
werk van de meester hebben omgezet in een 'ego-psychologie'. In die polemiek bepleit hij een retour a Freud, een grondig hernemen van de teksten van
de grondlegger van de psychoanalyse. Bij die bewerking doet Lacan een

'° Ze warden verder in de tekst stelselmatig ontwikkeld. Het Imaginaire is het register van de
verbeelding en van de identificatie. Het Symbolische is de orde van de taal en meer bepaaid
van de betekenaars. Ten slotte kan men het Reele denken als de onbewerkte werkelijkheid.
Het verschijnt als wat door het Symboliseren uit de realiteit, zijnde het benoemde werkelijke, is gebannen.
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beroep op de filosofie en op de linguYstiek. Het onbewuste is gestructureerd
als een taal, zo stelt hij. Op basis van zijn nieuwe theoretische inzichten ontwikkelt hij ook nieuwe vormen van therapie, nieuwe manieren van opleiden
en nieuwe vormen van organisatie van het beroep. Die vernieuwingen gaan in
tegen de gevestigde procedures en verwekken dus hevige weerstand
(Roudinesco, 1982,1993).
Door de voortdurende dialoog van Lacan met studiegebieden buiten de
psychoanalyse dn door de invloed van het Franse structuralisme verwerft zijn
denken ook grote invloed in een breed intellectueel veld. Bij wijze van voorbeeld verwijzen we naar de invloed op de reinterpretatie van Marx in het werk
van Althusser. Die invloed is zo mogelijk nog sterker geworden in het poststructuralisme, waarin Lacan ook als realist (zijn interpretatie van het Reele)
optreedt. De laatste jaren vindt men zijn werk terug als referentie in vele richtingen van de cultuurstudies, op de grens van de sociale wetenschap, de filosofie en de humaniora. Zo wordt het ook in deze studie gebruikt.
Een bijzondere moeilijkheid bestaat erin Lacan lacaniaans weer te geven.
Niet voor niets bestaan zijn bijdragen slechts voor een miniem deel uit
geschreven teksten, gebundeld in de Ecrits (1966). Het gros bestaat uit de
publieke seminaries, die sinds 1953, gedurende 27 jaar op wekelijkse basis
werden gehouden. Ze'bestaan' door de negen uitgegeven jaren (Lacan, 1973,
1975a, 1975b, 1978,1981,1986, 199la, 199lb, 1994) en de (verschillende versies van) niet officiele transcripties en de commentaren. In die bijdrage gaat
het om een steeds verderschrijdende uitwerking van een aanpak, die niet het
statuut van een doxa mag verkrijgen. Toch is het ook niet een volkomen associatief spreken. Nobus (1996:101) noemt het de werkwijze van de Zen-meester:" een rusteloos insisteren op de ondervraging van de centrale noties uit Freuds
oeuvre". Lacan lezen laat opening tot interpretatie, tot verschuiving, en dat
leidt soms tot verwarring. Die complexiteit gaat verloren in de samenvatting,
die we hier verplicht zijn te geven. Ze kan zelfs niet de verschillende in het
Nederlands beschikbare'inleidingen' evenaren. (Zie bijvoorbeeld Kok & Nuijten, 1996; Mooij, 1975; Verhaeghe, 1991,1996; Quackelbeen, 1991).
We zullen hierna een poging ondernemen om de krachtlijnen van Lacans
theorie van de subjectiviteit, via verschillende ingangen uiteen te zetten en
weer te geven wat ze voor een theorie over de vrijetijd kan opleveren. De verschillende aanzetten verwijzen naar verschillende momenten in Lacans

onder,vijs.

Het spiegelstadium en de orde van het imaginaire
De zogenaamde "terugkeer naar Freud" die Lacan in onmin brengt met de
professie draait initieel rond het onderscheid dat hij invoert tussen het subject
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en het Ik (Roudinesco, 1982,1993). De therapeutische praktijk was, vooral in
de Angelsaksische landen, gericht op het versterken van het Ego, waardoor een
(schijnbare) autonomie ten opzichte van de omgeving wordt vergroot. In feite, zo denkt Lacan, wordt daardoor alleen de ingebeelde autonomie versterkt
en blijft de eigen subjectieve positie toegedekt. Het Ik maakt immers deel uit
van de imaginaire orde. Lacan raakt daardoor aan de fundamenten zelf van
het Cartesiaanse rationalisme C'Je pense donc je suis»).
Over de vorming van het Ik bericht Lacan al zeer vroeg, in 1936, in een bij-

drage die dertien jaar later wordt hernomen in de bekende tekst over Le stade
du miroir commeformateurde lajonction du Je, tellequ'elle nous estrtvilte dans
l'expirience psychanalytique (Lacan, 1966: 93-100; Engelse versie in: 2iiek,
1994: 93-99)11. Daarin bekijkt Lacan de act die vormgeeft aan het Ik als een
identificatie met het spiegelbeeld.
Het gedrag van het zeer jonge kind voor de spiegel is al lang onderwerp van
studie. Darwin beschrijft al zijn zich spiegelende jonge zoon. Tussen zes en de
vijftien A vierentwintig maanden zijn verschillende stadia op te merken: het
kind reageert op geen enkel beeld in de spiegel, het reageert wel op een beeld
van een ander, niet op het eigen beeld. Het leert de relatie beeld-persoon te
leggen, krijgt dan interesse in het eigen beeld en leert ten slotte het eigen beeld
te herkennen. Wallon beschrijft in 1949 hoe een kind van omstreeks acht
maanden "une r6action de surprise" vertoont voor het beeld in de spiegel.
Wanneer het kind oog krijgt voor het beeld van een ander in de spiegel kan het
eerst de relatie tussen persoon en beeld niet thuisbrengen. Dat wordt verklaard door het 'ruimtelijk realisme' waarin het beeld een werkelijkheidsgehalte wordt toegekend en dus iemand op verschillende plaatsen kan'zijn'. Dit
is ook werkzaam bij de eerste 'ontmoetingen' tussen het kind en het eigen
spiegelbeeld: het kind strekt de armen uit naar het beeld, het kijkt naar het
beeld als de eigen naam wordt geroepen, enz. (De naam is dus eerder van toepassing op het buitenbeeld dan op de proprioceptieve ervaring!)
Tijdens het 'spiegelstadium' moeten vrij ingewikkelde operaties worden
doorgewerkt. Het spatiaal realisme moet worden ingeruild voor een plaatsbewustzijn, waarin het visuele en het propioceptieve samenvloeien. Dat vergt
een uiterst moeilijke loskoppeling van 'waarneming' en 'werkelijkheid': het
spiegelbeeld is'niet echt' en wordt een teken voor het eigen lichaam. Dan pas
is er plaats voor een band tussen individu en beeld. Nadien kan er een identificatie met het spiegelbeeld komen. Terzelfdertijd wordt de weg geopend voor
de symbolische functie: het beeld staat voor iets anders (Mooij, 1975;
Kaufmann, 1993; Vergote et al., 1996).

n

De bespreking van het spiegelstadium steunt naast de teksten van Lacan vooral op Mooij
(1975: 77 e.v.) en Nobus (1996,1998).
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Lacan ( 1996) verduidelijkt de psychische consequenties van deze ontwikkelingsfase. Ze legt de basis voor een representatie van eenheid, van identiteit.
Doch de'prijs' die daarvoor wordt betaald, is dat die eenheid van buiten komt,
via de beeldvorming. Het kind is in die fase, wat voeding betreft, nog geheel
afhankelijk van de omgeving en van de verzorgers. Het is evenmin in staat zijn
lichaam te coordineren en vanuit een bepaald patroon te integreren. Van binnenuit, proprioceptief, ervaart het zich niet als een geheel. De eenheid die

tegenover de'verbrokkeling' staat, komt van buiten. "La fonction du stade du
miroir s'avtre dts lors comme un cas particulier de la jonction de l'imago, qui est
dYmblir une relation de l'organisme d sa rtalitt - ou, comme on dit, de l'Innenwelt b l'Umwelt."(Lacan, 1966:96).
Identificatie heeft verschillende kenmerken. Het kind stelt zich gelijk aan
iets

anders dan wat in de onmiddellijke lichaamservaring gegeven is. Er is dus

een vorm van vervreemding. Het eerste'zelf' van het individu blijkt niet zijn
oorsprong in zich te hebben, maar in iets anders: een beeld in de spiegel.
Lacan maakt dan ook het onderscheid tussen een Ik (Te) en een Mij (Moi).
Het 'Mij' miskent het'Ik'. Dichters drukken die vervreemding uit. Men kan
verwijzen naar de Franse symbolist Rimbaud: "Je est un autre", of naar het
oeuvre van de Portugees Pessoa, die in een brief aan een vriend schrijft: "In
niemand om mij heen herken ik een houding tegenover het leven dieprecies aansluit bij mijn innerlijke gevoelswereld, bij mijn aspiraties en ambities, bij alles
wat aan mijn meest innerlijke wezen fundamenteel en essentieel is." (Pessoa,
1991). In de identificatie, de gelijk-stelling, verliest het subject zichzelf, maar
zonder deze vervreemding komt geen identiteit, geen zelfbeeld tot stand:
"C'est dans l'autre que le sujets'identifie" (Lacan, 1966: 181).
Er is verder ook de'anticipatie' die vervreemdend werkt. Vanuit de innerlijke ervaring is de eenheid er nog niet die wel in het spiegelbeeld wordt aangereikt. De identificatie impliceert dus een worden, een beeld van het Ik in de
toekomst, een narcistisch ideaal-Ik, een 'idool' voor het zelf2. Een dialectiek
tussen beeld en gewaarwording stelt zich in. De vorming van een persoon
krijgt beweging,'geschiedenis'. "Le stade du miroir est un drame'; schrijft Lacan
(1966: 7): "dont lapousste interne sepricipitede l'insu#isance a l'anticipation et qui pour le sujet, pris au leurre de l'identijication spatiale, machine les jantasmes qui se succ2dent d'une image morcelte du corps a uneforme que nous appelerons orthopidique de sa totaliti - et a l'armure en» assumie d'une identitt
"
alitnante, qui va marquer de sa structure rigide tout son ddveloppement mental.
In het imaginaire, het fictieve verliest de mens het onderscheid tussen het
zelf en het beeld 6n tussen het nu en het dan. Het beeld is het kind. Daarom
schijnt deze relatie 'dueel'. De termen zijn niet te onderscheiden, er is geen
12

Het ideaal-Ik (moi idea D staat tegenover het Ik-ideaal (Ideal du moi) dat zich in de symbolische orde inschrijft (Freud, 1972,1995; Lacan, 1966).
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derde term die een vergelijking kan instellen. Toch is het gehele spiegelstadium ingebed in de cultuur, wordt het symbolisch begeleid. De termen des
onderscheids zijn wel aanwezig op de achtergrond.
Het spiegelstadium is heilzaam, omdat zo de ervaring van het lichaam als
bestaande uit losse delen overwonnen wordt. Mooij (1975: 81) merkt echter
terecht op: " Toch getuigt het van onvoWoende zorgvuldigheid als men de ervaring die aan de spiegelervaring voorafgaat kenschetst als een beleving waarvoor
het lichaam uit losse delen, als verbrokkeld bestaat. De ervaring van «verbrokkeling" Ofvan «verbrokkeldheid" is immers in eigenlijke zin slechts mogelijk vanuit
een gegeven van eenheid. Het is in strikte zin pas de spiegelervaring die de hieraan voorafgaande ervaring achteraf interpreteert als die van een corps morceM"13

Dit gehele complex van

genese en uiteindelijke formaties wordt door
Lacan de imaginaire orde genoemd. De ander wordt hier in zijn anders-zijn
niet erkend. Gelijkstelling is de regel. Daardoor is de belangstelling voor
de

ander ook gesteund op de narcistische interesse voor het zelf. Daardoor wordt
de mens ook gelijk aan een ander en kan hij zich opstellen in een orde van
rivaliserend verlangen: "Le desir de l'homme est le disir de l'Autre". Het Ik, in de
zin van Lacan, behoort tot die imaginaire orde. Het conflict tussen het'Ik' en
het'Mij' wordt toegedekt. (Daarom wijst Lacan ook de Ego-psychologie af.
Die gaat uit van een autonomie van het ego en versterkt zo een narcistische,
individualistische ideologie 14).
De eigenschappen van het imaginaire hebben consequenties voor de intersubjectiviteit, voor de notie vrijheid en autonomie, vooral in een omgeving
die sterk werkt met beeldvorming en identificatie. Maar laat ons eerst de lacaniaanse theorie van het subject verder afwikkelen.

De genese van het subject en de symbolische orde
De mens is een talig wezen, een 'spreekwezen: Ook dat heeft structurerende
effecten op het zijn en op de ervaring van het zijn. Het belang, zelfs het overwicht van de symbolische orde staat centraal in Lacans analyse. Het subject

13

1,

Dit is een voorbeeld van terugkeer naar de oorzaak Men kan een vorig stadium slechts duiden vanuit het kennen van een volgend stadium. Pas als het resultaat
gekend is krijgt de

genese betekenis.

....

voor de praktijk heeft dit uitgangspunt omtrent de constitutie en de functie van het Ik als
gevolgdat de lacaniaanse analyticus juist het tegenovergesteldevan de ego-analyticus beoogt: de

zorgvuldige afbraak van de alienerende imaginaire identificaties in plaats van de opbouw van
een sterk Ik, de de-adaptatie aan de geconstrueerde levenspatronen in plaats van de adaptatie
aan de buitenwereld."(Nobus, 1996: 108).
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krijgt vorm in de taal en zal tegenover het imaginaire Ik worden gesteld. Ook
hier moet afstand worden gedaan van een zekere eigen-heid.
De werking van de taal leidt Lacan af uit de seminaries van Ferdinand de
Saussure tussen 1906 en 1911, door zijn leerlingen in 1916 gebundeld tot de
Cours de linguistique gintrale. De lingulstiek laat zien hoe het taalsysteem (la
langue) als een systeem van tekens, eigen regels en conventies bevat die los van
het individuele spreken (laparole) blijven. De mens moet (leren) zich van dat
taalsysteem (te) bedienen.
De componenten van het taalsysteem zijn betekenaar en betekende. De
betekenaar - het materiaal van de taal zelf: letter, teken, komma, punt,
foneem, woord...-is losgekoppeld van het betekende, het begrip waarnaar
het verwijst. De taal bestaat uit een reeks klank - en begripsverschillen, die

onderling verschillend worden geacht naarmate ze functioneren in de taal. Zo
zullen bijvoorbeeld accentverschillen al dan niet significant zijn naarmate ze
behoren of niet tot verschillende dialecten. Het taalsysteem is dus bij uitstek
«

I

een systeem van onderscheid: systeem en verschil zijn gekoppelde begrippen
(Mooij, 1975: 46). Nu is het zo dat betekenaar (woord) en betekende (begrip)
niet 66n-66nduidig met elkaar zijn verbonden. De betekenaar verschilt vooral
van andere betekenaars en situeert zich in een betekenaarsketting. Het betekende bedient zich als het ware van die verschillen en krijgt zo betekenis en
nuance. Taal is dus altijd te interpreteren.
De spreker drukt zich uit door elementen uit het taalsysteem te kiezen en ze
te combineren. Voortbouwend op Jakobson gebruikt Lacan hiervoor de termen metaforisch en metonymisch proces. In het kiezen kan 66n term voor een
andere staan, in de plaats komen van een andere term, zoals in een metafoor
de woorden overdrachtelijk worden gebruikt. In het combineren en het
samenstellen van een zin kunnen woorden, zoals bij een metonymie, al dan
niet worden weggelaten, waarbij de betekenis verschuift naar andere termen
van de zin. We willen met deze uiterst summiere aanwijzingen alleen weergeven hoe complex de talige orde betekenis genereert en hoezeer ze ook in staat
is te verhullen door metaforische en metonymische processen. Dat op zich
maakt een positieve afstemming in de communicatie al zeer problematisch.
Interactiemodellen die deze moeilijkheid over het hoofd zien onderschatten
de plaats van het misverstand in sociale praktijken. Daarenboven staat de talige interactie van menselijke actoren ook in verband met hun'affectieve structuur', met de manier waarop ze van de taal genieten. Leren spreken en leren
voelen gaan samen.
Het toetreden tot de talige orde wordt bij Freud en Lacan in samenhang
met de Oedipus-mythe verteld. Opdat het spiegelstadium zou leiden tot de
herkenning van het zelfbeeld moet het worden ondersteund door de betekenaar'Ik'. Dat spiegelbeeld noemt Lacan'de ander' en bij uitbreiding elke concrete ander of elk concreet andere, waarmee men zich identificeert. Het geheel
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van het betekenaarssysteem zal dan worden aangeduid met 'de Ander' («le
grandAutre»). Het is in relatie met die Ander dat het subject bepaald wordt.
De symbolische orde is, zoals gezegd, de wereld van het verschil, van het
onderscheid. Daartoe zijn spaties, afscheidingen, stiltes, aarzelingen nodig.
Wil men een onderscheid invoeren, dan verliest men aan volledigheid. Dat
kan als gemis aangevoeld worden. Dat tekort vestigt het verlangen, het verlangen naar het opheffen van het verschil. Dat kan inderdaad zowel gelezen worden verwijzend naar de seksualiteit, als verwijzend naar de onbevredigde
bepaling van het subject door de taal. Het blijkt zo te zijn dat het juist in de
separatie met de moeder is, in een poging zulke traumatische scheiding te
beheersen, dat de taal, het symboliseren een centrale plaats krijgt.
Het gebruik van woorden, om dingen en mensen, en de relatie ermee aan te
duiden gaat gepaard met het leren omgaan en beheersen van afwezigheid.
Freud (1980 (1920): 16) beschrijft een korte scane van een spelend kind, zijn
kleinkind van 18 maanden, dat een klos garen weggooit en daarbij steeds Fort
(weg, ver) roept, het naderbij trekt en dan Da (daar, hier) krijst. Voor Freud
vertegenwoordigt het spel de aan- en afwezigheid van de moeder die het kind
angstig en pijnlijk ervaart. Het gemis (van de moeder) is de oorzaak van het
verlangen. Door het te spelen en te benoemen wordt de situatie'onder controle' gebracht. Freud beweert dat het kind van lijdend voorwerp tot een actor
wordt en de moeder zelf verwijdert. Lacan (1975: 195 e.v.) onderstreept daarbij dat het gebruik van het woord ook het ding vervangt: "Il se rend maftre de
la chose, pour autant que, justement, il la ddtruit". De bevrediging in het spel
heeft de moeder als object niet langer nodig, de symbolische actie volstaat.
De scheiding met de moeder en het elders zoeken van bevrediging gebeurt
door de tussenkomst van (de functie van) de vader. Het intreden in de talige
orde, de wereld van het verschil, gaat gepaard met het ontmoeten van de Wet
van de scheiding (het incest-verbod), die de grenzen van het genieten vastlegt.
Het kind is immers niet het enige object van verlangen van de moeder, hoezeer het zich ook identificeert met het object van haar verlangen. Deze complementaire relatie wordt doorbroken (onderbroken) door de tussenkomst
van de vaderfunctie, van de Naam van de Vader, als betekenaar van het verlangen van de moeder, zegt Lacan. Die scheidt moeder en kind. Deze scheiding is
tweeledig: aan het kind wordt zijn object van verlangen ontnomen en aan de
moeder het kind als" fallisch object". Een kind kan niet de (haar ontbrekende)
fallus zijn voor de moeder. Vanuit dat verbod wordt de seksuering ingezet en
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de interesse voor het verschil: je kan de fallus wel hebben ofkrijgen, maar hem

niet zijni:
Waar het hier in feite om te doen is, is dat de symbolische positie van de
vader er moet voor zorgen dat een massale relatie met de moeder (alles zijn
voor de moeder) wordt vermeden en wordt vervangen door een sociale band.
Aanverwantschap door taal, cultuur of sociale banden is geen bloedverwantschap. Promiscuyteit moet worden vervangen door geregelde relaties. De
geslachtsdaad wordt cultureel, symbolisch geregeld. Dat betekent ook dat elke
rechtstreekse massale fusie met het Reele wordt gemeden, als bedreigend
wordt ervaren.
Deze wet, dit verbod, is in feite bevrijdend. Een eigen verlangen wordt pas
mogelijk wanneer het kind wordt bevrijd van het verlangen van de moeder.
De vader neemt hier de plaats in van een symbolische functie, waaraan ook de
moeder zich onderwerpt. Ruimte scheppen voor dat eigen verlangen betekent
de separatie met de moeder ondergaan, symbolisch 'gecastreerd' te worden.
Daardoor ontstaat een symbolisch tekort, het teken van het verschil. Het
gemis is niet alleen de oorsprong van het verlangen, het is ook de plaats waar
het sprekend subject tot leven komt.
De onmiddellijkheid van de relatie met de moeder wordt via de triangularisatie in de Oedipus bemiddeld door de taal: de plaats in het gezin wordt
symbolisch betekend. Verschillende termen duiden verschillende posities aan:
men kan zulke verschillende posities innemen en veranderende relaties tussen
personen aangaan. Ze leveren een basis voor identificaties, eerst met de posities van vader en moeder, later met andere'figuren'.
Dat de mens een talig wezen is maakt het ook tot verlangend, begerend
wezen. Van zodra de mens behoeftebevrediging zoekt via de taal, via een vraag
dus, worden ze op vreemde wijze bevredigd. Het gaat hier niet om de materialiteit van de behoeften. Het gaat erom dat de vraag vorm krijgt vanop de plaats
van de Ander. Om een vraag te formuleren moet de mens de'behoeften' eerst
talig betekenen, waardoor telkens weer iets oorspronkelijks verloren gaat. In
dat verlies komt de begeerte naar voren.

" Dit wordt door Lacan uitgewerktin de "mitaphore paternelle"
Nom-du-PEre

Ddsir de la mZre

A

-+ Nom du P&re Dtsir de la MJre

Signifit au Sujet

Phallus

De Naam van de Vader fungeert als Verlangen van de Moeder. Voor het kind echter is dat
Verlangen van de Moeder de betekenaar voor het eigen verlangen. In de plaats daarvan kornt
de Naam van de Vader als betekenaar van het object van zijn verlangen, de fallus, die nu een
symbool is geworden. (Lacan, 1966;1994; Quackelbeen,1991)
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De vraag slaat op iets anders dan op de bevrediging ervan. Ze vraagt ook aanwezigheid (of afwezigheid) van de Ander. De moeder is er, ook al v66r ze
behoeften bevredigt, als de pure mogelijkheid van het al dan niet bevredigen
van de behoeften. De'liefde' kan geven wat men niet heeft. De vraag is dus ook
altijd een vraag naar (een bewijs van) 'liefde'. En dat bewijs moet steeds worden geleverd, ook al is de behoefte al bevredigd. Het verlangen zoekt in feite de
opheffing van de splitsing (Spaltung) tussen de bevrediging en de vraag naar
liefde.
Maar precies dat is in de menselijke conditie uitgesloten: men kan niet mag niet fuseren met de moeder, men krijgt geen overeenstemming tussen
betekenaar en betekende, men krijgt dus ook geen overeenstemming tussen
het subject en de betekenaar. De mens is 'gedoemd' onvolledig te blijven en
steeds weer op zoek te gaan naar dat ontbrekende, zich voortdurend te'decentreren'.
In de Oedipus leert (het lichaam van) het jonge kind twee 'wijsheden'.
Moeder en kind zijn niet alles op de wereld. 1 Iet kind vervolledigt de moeder
niet, het is niet alles wat de moeder mist: het kind kan de (ontbrekende) fallus
voor de moeder niet zijn. Het kind vervult niet het volledige verlangen van de
moeder. De vader, een derde'partner', krijgt een plaats. Het kind wordt geconfronteerd met het sekseverschil. Dat draait niet rond de vraag: de fallus zijn of
niet zijn, maar de fallus hebben of niet hebben. Daarrond, via een uitstel van
het genot en identificaties met 66n van beide ouderposities, kan de seksuering
geschieden.

Angst en verdringing
Het subject staat in relatie tot de betekenaars. Men wordt een subject van de
taal. Evenmin als voor andere betekenden kan de symbolische orde een menselijk persoon volkomen tekenen. Subject worden in de taal vereist dus evenzeer iets achter laten, iets onbetekend laten, iets verdringen. Maar dat blijft
insisteren, blijft werkzaam, blijft in zekere zin op symbolisering aandringen.
Het subject van het onbewuste, daar is het in de psychoanalyse om te doen.
De subjectwording, de ontwikkeling van een menselijke psyche, steunt op
het uitwerken van een verhouding tussen organisme en buitenwereld.
Verhaeghe (1991: 122 e.v.) levert daarvoor een'kadertheorie' waarin de angst
voor het onbenoemde een belangrijke dynamische rol speelt. We hebben
hoger gezien hoe via de categorieen'lust' en 'onlust' binnen en buiten 6n de

buitenwereld zelf vorm krijgen.'Ik' en'lust' vallen daarbij samen, wat leidt tot
wat Freud het"primitieve lust-Ik" noemt.
In de dialectiek tussen subject en Ander, het benoemen van de ervaring,
ontstaat de angst als een basisaffect. Het is van de orde van het traumatische
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reele omdat het angstobject niet verschijnt als beeld, noch als betekenaar. De

angst introduceert het tekort omdat het niet onmiddellijk betekend wordt. De
fobie is een bewerking van die angst veilig gemaakt door een betekend object.
De betekenaar dient om het angstwekkende te bedekken (Lacan, 1963).
Een deel van het materiaal blijft ook onverwerkt achter op het niet-talige
niveau. Identificatie en verdringing vormen de twee sleutelmechanismen in
de vorming van een persoon. Die mechanismen draaien rond een onbewuste
(reele) kern die paradoxaal terzelfder tijd verdrongen wordt en terzelfder tijd
'bevragend' inwerkt op het wel gesymboliseerde. Dat paradoxale hangt samen
met de angst, verwekt door wat niet onder woorden gebracht kan worden.
Temeer daar er dikwijls ook geen woorden voor zijn, dat de Ander tekort
schiet.
«

Verdringing is dus veelal ook een gevolg van angst. Bg de oerverdringing
gaat het over een paniekaanval bij de con»nmtie met het radikaal ontbreken
van een betekenaar. Bijde naverdringingzien we een con»nmtie meteen inadequate betekenaar, verder bewering van heteerstesymbool, die in de verte verwijst
naar dit radicaal ontbreken. De angst is daarbii eveneens "verwvzend'; verwittigend tegen die eerste angst. In die zin spreekt Freud over "signaalangst'; terwijl de
primaire angstaanval beschreven wordt in termen van "automatische" Of"traumatische angst

..

(Verhaeghe, 1991: 133)16.

Die mislukte symboliseringspoging wordt'afgedekt' door een'gelukt' symbool, St' dat de angst door'tegenbezetting' kan verminderen en dat het subject
kan vertegenwoordigen in de betekenaarsketting. Zo is elke symbolisering in
zekere zin een mislukte reactie tegen de angst voor het onbenoemde, waardoor toch angst overblijft en verdere symbolisering wordt opgezocht. Zo blijft
het subject zich zoekend orienteren binnen een uitdeinende betekende
wereld. Deze plaats, waar het tekort van de Ander zich uitdrukt, waardoor
ruimte ontstaat in de symbolische orde om het eigen tekort te betekenen, en
waarvan men zeker is dat tussen beide geen verhouding kan bestaan, is bij uitstek de plaats van de vrijheid. Het is die plaats die het onbehagen in de cultuur
uitmaakt, de enige plaats waarvoor de eigen-heid van het subject het verschil
kan maken.

16

We ontmoeten hier het thema van de"angst voor het niets" (Sartre, Heidegger) en de"angst
voor de vrijheid" (Fromm). Want de angst is precies verbonden met het onbepaalde van het
object, de "leegte" ervan en dus de onmogelijkheid tot symbolisering. Verhaeghe ( 1991:
138): "Het is niet zozeer het onbekende object dat angst uittokt, maar vooral het ntt niet beken* object, dat wat nu net nietpastin de imaginaire en/ofsymbolische verwachtingsreeks van
lust en onlust." Dat kan in verband gebracht worden met Freuds opvattingen over het
" Unheimliche". We zullen later ingaan op de"werking van het negatieve".
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Object a, fantasme en $
In freudiaans-lacaniaans perspectief functioneert de menselijke psyche
rond/vanuit een afwezigheid, waarvan men achteraf - en het gaat alleen om
retroactieve effecten - niet kan weten of er op die plaats al dan niet'iets' was.
Die lege kern wordt met terugwerkende kracht ingevuld zonder ooit volkomen geldentificeerd te worden. Daarom is het 'spreekwezen' ook altijd een
verlangend wezen.
Het tekort verwekt dat verlangen. Het verwijst immers naar een verloren
bevrediging - in een eerstelijnslezing van Freud, van het lichaam van de moeder - die door de Wet - het incestverbod - elders moet worden opgezocht.
De oorspronkelijke lust die naderhand onder het verbod valt is zo terzelfdertijd lustvol an traumatisch: "Angst en verbod richten zich tegen iets dat oorspronkelijk bron van lust was" (Verhaeghe, 1991: 163). Die bevrediging, waarvan men nooit weet of ze er ooit echt is geweest, wordt nagestreefd bovenop
de behoeftebevrediging. Dat wordt bedoeld met de stelling dat elke vraag, verwijzend naar een object dat de behoefte kan vervullen, ook in zekere zin een
verlangen bevat om de scheiding zelf, die door de talige relatie is ingesteld,
teniet te doen. Men gaat op zoek naar het ongezegde in het spreken van de
Ander (Verhaeghe, 1991). Dat'verloren' object, het object dat men nooit heeft
gehad, het object-oorzaak-van-verlangen, wordt door Lacan het «object a"
genoernd («L'objetpetita")17.

In een zeer mooie filosofische studie legt Baas (1992) naar analogie met de
kritieken van Kant de basis voor een lacaniaanse kritiek van het zuiver verlangen. Op zoek naar wat de ervaring voorafgaat - de kantiaanse transcendentale voorwaarden - zijn er niet alleen de kenmerken van de menselijke
rede of vrije wil te onderkennen, maar ook de mogelijkheid tot verlangen.
.
Dat "zuivere verlangen, het van alle voorwaarden ontdane verlangen, wordt
'veroorzaakt' door het object a. Het is als het ware het laatste, net nog niet
genoemde ding, v66r het intreden in de taal en de onherroepelijke scheiding
tussen het zijn en het kennen. Dat is wat Baas naar analogie met het'feno"
meen' het"epithumeen noemt, waarin wordt teruggevonden wat er nooit is
geweest'8. Het is wat vanuit het symbolische benaderd de indruk geeft zuiver

17

18

Lacan heeft dat begrip doorheen heel zijn oeuvre bewerkt. Het staat tegenover Freuds"Das
Ding" (de zaak), het ongedifferentieerde andere. Bij de uitwerking van een zaak-voorstelling
gaat er van dat zakelijke iets verloren, blijft er iets achter. Het verlangen wordt veroorzaakt
door de werking van delen van het lichaam waarvan men gescheiden is, maar die eens tot de
verloren eenheid behoorden: het object van het zuigen (de borst), het object van de uitscheiding (de feces), de stem, de blik. Het object a wordt dan precies die karakteristiek die niet in

de voorstelling is opgenomen (Chemama, 1993).
Zie voor een discussie over de relatie tussen "Ding" en "object a", Libbrecht & Van de Vijver
(1994).
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te 'zijn': "Enjin,

le symbolique, a se diriger vers le riel, nous ddmontre la vraie

nature de l'objet a. Si je l'ai tout 81'heure qualifid de semblant d'%tre, c'est parce
qu'il semble nous donner le support de 1'2tre" (Lacan, 1975: 87). Het reele verschijnt aldus in de openingen in het waas van de door het symbolische ingestelde realiteit.
Dat verlies aan object in de betekenaar maakt ook dat het subject niet vol-

ledig wordt opgenomen in de meesterbetekenaar S,. Het subject wordt verdeeld. Een gedeelte wordt naar het onbewuste verwezen. Er is een onderscheid
tussen "le sujet de l'inonc2' (de uitspraak) en "le sujet de 1Ynonciation" C het
uitspreken), tussen het'Ik', dat in de zin staat, en het'Ik', dat die zin uitspreekt.
Het subject van de uitspraak wijst op een identiteit die ontkent wat niet is. In
die splitsing komt het gedeelde subject, de $ ("S barrr), naar voren. Het
wordt verwezen naar het onbewuste, dat volgens Lacan een effect is van de
taal. In de mate dat de taal een orde structureert, vormt ze ook de'porien' van
die structuur. Wat buiten de orde valt wordt verdrongen. De $ is het subject
van het onbewuste, als iets dat niet kan gezegd worden puttend uit het reservoir van betekenaars. Het subject leeft in de negativiteit van het weten
(Nobus, 1996:110). Het subject beweegt zich tussen zijn en niet-zijn, is semigedetermineerd, niet volledig vrij maar ook niet volledig aan banden gelegd
(Nobus, 1996: 134).
De werking van de talige orde en de toetreding tot de menselijke cultuur
laat een stuk van het Reele (onbesproken) achter, ook van het eigen'lichaam'.
Dat gemis kan ook niet volledig benoemd worden, omdat het ook in de Ander
als een tekort voorkomt. Die onzegbare verhouding tot de Ander wordt toch
opgevoerd in het fantasme. Het is een imaginair scenario waarin het verlangen wordt voorgesteld. Het fantasme verbindt aldus het subject $ met het
object a, oorzaak van het verlangen, en de gedeelde A, het tekort in de symbolische orde. Wat niet te verbinden is en de onmogelijkheid van de menselijke
culturele positie aanduidt, wordt zo toch verknoopt. Lacan geeft er de formule $0 a O A aan.

Het Reele als het register van het onmogelijke
De hierboven beschreven transformaties maken deel uit van de menswording
in een culturele omgeving. Het imaginaire en het symbolische register zijn
voorwaarden voor de ontwikkeling van een zelfbewust spreekwezen. Daarvoor wordt echter de prijs betaald dat elke ervaring van het reele bemiddeld

moet gebeuren, dat een on-middellijk contact gebannen is.
«
Het eerste wat er is voor de mens is het Reele. Het kind wordt in het Retle
geboren, 'in de wereWgeworpen' hoort men wel eens." (Quackelbeen, 1991: 27).
Het probleem is dat daarover verder niets te zeggen valt. Pas met een taal, met
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een symbolisch stelsel en met een beeldvorming kan men pogen dat'zijnde' te
vatten. Dat is de werkelijkeid, de realiteit, zoals we ze zien en opvatten.
Hoe reeel is de realiteit? is de vraag die 2iiek (1991; 1996) beroert. De realiteit is het door de mens betekende werkelijke. Het Reele, de toestand die aan
het symboliseren voorafgaat, gaat in dat proces verloren. Eenmaal vervat in
een taal krijgt het Reele structuur en vorm, waarbij niet uit te maken is welke
structuur'oorspronkelijk' is en welke voorkomt uit de structuur van de taal.
Zoals we hoger hebben gezien drukt de betekenaar zich door, zodat kan worden gezegd dat een structuur in het reele slechts zichtbaar wordt in de overeenstemming met de symbolische structuur en precies daardoor verdwijnt.
Het Reele blijft zich doorzetten in de mate dat het niet gesymboliseerd is en
kan worden benaderd via het symptoom. Dat is precies de uiting van een nietopgelost conflict, niet opgelost in de mate dat het niet betekend is, verdrongen
is, geen plaats in de cultuur heeft. Het komt naar voren als een raadsel en illustreert prangend de breuk tussen het zijn en het kennen.
Om de notie van het Reele te illustreren verwijst Ziiek (1996: 29) naar de
sciencejiction -roman van Robert Heinlein: 'The unpleasantpro»sion ofJonat-

han Hoa Hoag vraagt aan priv6-detective Randall voor hem te onderzoeken
wat hij precies doet wanneer hij zijn werkvertrekken op de dertiende verdieping van een kantoorgebouw betreedt. Hij is er zich immers niet van bewust.
Maar wanneer Randall hem de volgende werkdag volgt, verdwijnt Hoag tussen de twaalfde en de veertiende verdieping en de speurder kan geen dertiende verdieping vinden.
Op het eind van het verhaal vindt Hoag zijn identiteit en vertelt tijdens een
picknick het raadsel aan Randall en zijn vrouw Cynthia. Hij is namelijk een
kunstcriticus van een bijzondere soort. De ware heersers over de verschillende
werelden creeren universa als kunstwerken. Onze menselijke wereld is er daar
66n van. Om de werken te controleren worden af en toe critici, vermomd als
wezens van het betreffende universum, uitgestuurd. Hoag was echter zijn universele achtergrond'vergeten', was zich niet meer bewust van zijn opdracht en
had daarom Randall moeten inhuren.
Verder vertelt Hoag aan het echtpaar dat hij enkele kleine fouten in ons
universum heeft vastgesteld. Die zullen worden hersteld tijdens de terugrit
naar de stad. Randall en zijn vrouw zullen er niets van merken, maar dan
moeten ze zich wel onder elke omstandigheid aan de regel houden en de
ramen van hun auto niet openen.
Op de terugweg is het echtpaar echter getuige van een ongeval met een kind.
Ze rijden verder. Maar als ze wat verderop een agent zien willen ze hem toch
verwittigen. Randall vraagt zijn vrouw het zijraampje even open te draaien.
Buiten het open raam zien ze echter geen zonlicht, geen agenten, geen kinderen, niets. Er is alleen een grijze vormeloze mist die langzaam bonkt als zwanger van leven. Ze kunnen de stad niet zien, niet omdat de mist te dicht is, maar
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omdat hij leeg is. En die dreigende leegte kruipt langzaam naar binnen door
het geopende raam. Pas als ze met veel moeite het raam sluiten, herstelt zich
weer het beeld van de zon, de agent, de stad, de huizen...
De "grijze vormloze mist, die klopt en zwanger is van leven" is het lacaniaans Reele. Van belang in deze illustratie is ook de plek van waaruit dit Reele
'voelbaar' wordt, op de grens tussen binnen en buiten, tussen het (symboliserende) raam en daarbuiten. Dat laat David Lynch ook zien in de aanvangsscene van Blue Velvet. In de allesoverheersende normaliteit van een Amerikaanse

middenklassewijk sproeit de vader op een zonnige middag zijn grasperk.
Getroffen door een hartaanval, valt hij op zijn rug, met de tuinslang sproeiend
in een suggestieve positie. De camera zoemt in, vlak naast de waterstraal en
het beeld boort zich in de grond, onder het gras. Eenmaal de oppervlakte
doorprikt treedt men binnen in een wriemelende, duistere onderwereld, die
een angst opwekt, afgedekt door de routine van de middelmatigheid.
Het beeld van het raam vindt men ook veelvuldig terug in de schilderijen
van de surrealist Magritte. In Lof der dialectiek van 1936 kijkt men van buiten
door een raam naar binnen naar een buitenaanzicht van het huis. In La clefdes
champs van 1933 en Le soir qui tombe van 1964 ziet men een raam met gebroken glas, waarop het beeld is blijven vastzitten. Maar het duidelijkst is La
lunette d'approche van 1963, waarop men een geopend raam ziet dat door het
glas een mooie lucht met wolken toont en door de opening een zwart onge-

structureerd niets. Dat is ook wat Magritte aanduidt met Ceci n'est pas une
pipe.

Die literaire en picturale voorbeelden verwekken een vreemd gevoel, ze
zijn unheimlich, we kunnen er ons wel wat bij voorstellen maar we weten ook
dat het dat niet is. Het Reele biedt immers weerstand aan het Symbolische.
Telkens het symbolisch of imaginair wordt beroerd voelt men aan dat het om
een boordstructuur gaat, die draait om het psychisch verwerken van een
bedreigend niet-zijn (Verhaeghe, 1996).

De borromeaanse knoop
Het bijzondere aan de lacaniaanse theorie van het subject is niet alleen het
definieren van de drie registers, waarin het eigene telkens anders wordt
bepaald. Het is vooral dat de drie registers niet'op elkaar passen'. Ze kunnen
niet worden voorgesteld als niveaus of lagen, waarbij bijvoorbeeld het Reele in
het Imaginaire zou worden afgebeeld, terwijl dat beeld in het Symbolische zou
worden benoemd, en waarbij met de nodige transformatieregels het ene dan
uit het andere zou kunnen worden afgeleid. Nu wordt zulke samenhang in de
positieve, de 'exacte', wetenschap wel nagestreefd en ligt het geloof in de
mogelijkheid van zulke samenhang aan de basis van het positivisme. Het
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opmerkelijke in Lacans opvatting is precies de onherleidbaarheid van elk der
registers. De samenhang wordt dus geleverd, niet door een positieve afstemming, maar door het falen van afstemming. Daar waar de registers naar elkaar
verwijzen ontstaat er een gemis, een tekort-koming, een falen en het is precies
daar, dat voor een samenhang wordt gezorgd.
Uit de topologie, de mathematische studie van de structurele eigenschappen van vervormbare objecten, haalt Lacan daarvoor het beeld van de borromeaanse knoop. Het is een verknoping van ringen waarbij het losmaken van
66n ring de totale samenhang verbreekt. Hij gebruikte die topologie voor het
eerst in 1972 om de paradoxale samenhang aan te duiden van vraag en verlangen.

Zo wordt ook het verband tussen het Reele, het Imaginaire en het Symbolische geduid (Lacan, 1975). Elk op zich hebben ze een'totalistisch' bereik, ze
omvatten in principe alles. Maar omdat ze naar elkaar verwijzen en omdat ze

in die verwijzing iets verliezen, worden de drie registers onvolkomen en met
elkaar verbonden. In die borromeaanse knoop komt de ring van het Imaginaire deels over het Reele te liggen. De symbolische ring komt boven op het
Imaginaire, maar moet wijken voor het Reele.
Men kan die onmogelijkheid tot volledige afstemming als pijnlijk ervaren
omdat daardoor de mens van elke harmonie wordt uitgesloten. Maar precies
daarin ligt ook de menselijke vrijheid, die de natuur vreemd is. De verknoping
van de diverse registers is immers particulier 6n tijdelijk. Telkens weer verwijst
de leegte naar het onmogelijke, zodat opnieuw symbolisering en verbeelding
op gang worden gebracht, waartegen het onbereikbare reele weerstand biedt.
Bekeken vanuit het standpunt van de reproductie en de identiteit gaat het om
marginale processen, om een'surplus'. Door het naar de marge te verwijzen
kan de illusie van een'waar weten' in stand worden gehouden, het weze onder
de vorm van religies, ideologieen of wetenschap.
Een leidraad in 2iieks werk is het onderstrepen van de fantasmatische
natuur van dergelijke systemen'g. Bekeken vanuit het standpunt van de vrijheid zijn precies die particuliere manieren waarop mensen in de cultuur staan
belangrijk. En daarbij is niet zozeer de afstemming, dan wel het falen van
belang. Voor een studie van de vrije tijd die zich zou richten op de vrijheid,
eerder dan op de regelmaat, kan deze theorie van het subject, die het particuliere inschrijft, inzichten verschaffen.

'9

Zie bijvoorbeeld Ziiek (1989). Deze denkrichting leidt tot interessante ontwikkelingen in de
politieke filosofie en het denken van een radicale democratie. Daarin wordt de bindende

functie van "leegte'l van een "gemis" aangeduid. Zie bijvoorbeeld Laclau (1994).
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Het genot volgens Lacan
Het genot, "la jouissance", is een belangrijk lacaniaans begrip. Het is pas in een
latere fase uitgewerkt, maar krijgt dan wel een centrale plaats in een dubbele
articulatie: enerzijds met het verlangen, anderzijds met het plezier
(Braunstein, 1992). In het woord "genieten" (ook in het Franse jouissance of
het Duitse Genuss) zit de dubbele verwijzing naar enerzijds "plezier" en

anderzijds naar het juridische "vruchtgebruik". Daarenboven, meer nog in het
Frans, duidt "la jouissance" op het seksuele genot van het orgasme. Het genot
is een ervaring van ongelimiteerdheid, van opgaan in de onmiddellijkheid
van de ervaring zelf, hoewel het door de Wet is omschreven20.
Het begrip krijgt langzaam vorm in de lessen van Lacan. Voor sommigen
zoals Evans (1998) heeft "genieten" telkens verschillende betekenissen, die
daarenboven door elkaar gebruikt blijven. Anderen, zoals Braunstein (1992),
zien het als verschillende modaliteiten van eenzelfde concept. Voor ons
gebruik volstaat een kort overzicht van de verschillende elementen, zonder
dat we ons willen uitspreken over een mogelijke synthese. We volgen in de
opsomming Evans (1998).
(1) De oorspronkelijke betekenis is afgeleid uit de meester-knecht metafoor
van Hegel (zie hoger). De meester heeft het 'genot', het 'vruchtgebruik'
van de knecht, die het verlangen van de meester moet beantwoorden. Het
werk van de ene verschaft het genot, het plezier van de ander. De knecht is
het voorbeeld van de obsessionele neuroticus, die werkt voor het plezier
van een ander, dat hij dan kan benijden.
(2) Het genieten verwijst ook naar het orgasme, waarin het verlangen wordt
bevredigd. Geinspireerd door Bataille, doelt Lacan ook op de grenservaring met de dood, op de ervaring van (bewustzijns)verlies en gevaar, op
de'kleine dood' (lapetite mort), die een orgasme kan zijn.
(3) Genieten staat dus tegenover het verlangen, het doodt het verlangen.
Maar er is ook het genieten van het eindeloos verlangen, dat geen object
van bevrediging heeft. Daar komt het genot los van behoeftebevrediging,
en ondersteunt het een onbevredigd verlangen. Genot en verlangen vormen een paradoxaal paar, die tezelfdertijd elkaar veronderstellen en
elkaar uitsluiten.
(4) Genieten is daardoor ook een ethische stellingname. Plezier en pijn gaan
dikwijls samen, niet zozeer onder de vorm van het masochistisch genieten, maar als voorwaarde voor elkaar. Zonder lijden, ook geen plezier. Het
voorbeeld komt uit Kants dilemma in de Kritiek der Praktische Rede: een

20 Men zou kunnen verwijzen naar de etymologie van loisir of leisure, verwijzend naar het
Latijnse licet "het is toegelaten". Ook hier is er een band tussen de "vrije ervaring" en de
grenzen der wet.
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(5)

(6)

(7)

(8)

man kan gemeenschap krijgen met de vrouw die hij hartstochtelijk verlangt, maar zal nadien worden gedood. Daar waar het lustprincipe pijn
vermijdt ten voordele van plezier, moeten ze hier samen worden aanvaard of verworpen. Genot staat tegenover plezier omdat het zover gaat
ook het leven zelf te riskeren.
Genot als 'plezier' en genot als 'plezier + lijden' zijn twee verschillende
modaliteiten. In een verdere ontwikkeling zal Lacan tot de klinische vaststelling komen dat het genot van de Ander als puur plezier wordt ingeschat, terwijl het eigen genot steeds met pijn is beladen. Dat verschil vindt
zijn oorsprong in de moeder-kindrelatie, waarin het kind een volkomen
genieten aan de moeder toeschrijft.
Het geloof dat het genot van de Ander meer volkomen is dan het eigen
genot is een illusie. Maar in zijn bespreking van de andere sekse, die bij
Lacan altijd de vrouw is, wordt het verschil reeel ingeschat. Het genieten
is fallisch, maar alleen de vrouw kent daarbovenop nog een eigen genot,
dat niet universeel en verwant is met de mystische extase (Lacan, 1975).
Dat genot van de Ander wordt ook toegeschreven aan het lichaam. Dat
allesomvattende (oorspronkelijke) lichamelijk genot wordt echter door
de symbolische castratie gereduceerd, waardoor ook de 'uitgebreidheid'
structuur krijgt. Toch blijft er een rest over, die Lacan het plus-de-jouir
noemt (Zie verder voetnoot 23). Die lichamelijkheid concentreert zich in
de erogene zones of in de somatische symptomen.
Het symptoom is dus niet alleen een talig raadsel, het omvat ook genot
dat aan de talige orde ontsnapt. Er blijft altijd een element dat ontsnapt
aan de interpretatie en dat als «sinthome""ex-sisteert: Dat leidt Lacan tot
de complexe problematiek van de verhouding tussen taal en genot, die
elkaar veronderstellen.

Deze zeer complexe, maar voor Lacans theorie centrale, conceptuele ontwikkeling21, is niet zonder belang voor de cultuuranalyse. We komen daar in de

slotparagrafen nog op terug.

21

Die is inderdaad niet altijd zeer klaar, wat Evans (1998: 23) doet zeggen:"However, with such
semantic injlation there is a risk of devaluation. TItus the critic might object that, if the term
jouissance can be used in so many ways, it becomes so geneml and vague as to lose aU value." Die
kritiek wordt weI opgevangen door het regelmatige gebruik van bijvoeglijke naamwoorden
in"fallisch genot","vrouwelijk genot","genot van de Ander" enz.
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De neurotische normaliteit
Wanneer we de psychoanalytische inzichten een stap verder volgen dan moet
bovendien worden vastgesteld dat elk mens een structurele subjectpositie
inneemt, die Freud zelfs een 'keuze' noemde (de Neurosenwahl). Het aantal
van die structurele posities is bij Lacan beperkt tot drie: de neurose, de perversie en de psychose22. Het zijn drie manieren om'in de taal te staan', drie vormen van subjectwording en seksuering, drie wijzen om het traumatisch tekort
te bewerken. Het moet gezegd worden dat dit analytisch onderscheid niet eenduidig leidt tot een merkbaar verschillend gedrag, zodat de diagnose (zeker bij
'normale' mensen) zeer moeilijk is (Fink, 1997: 78). Dat maakt de ontwikkeling van empirische sociale onderzoekstechnieken die zouden rekening houden met die categorieen zeer moeilijk Maar dat mag geen argument zijn om
er geen rekening mee te houden in het "verstehen". Het geeft in elk geval aan
hoe weinig de sociale wetenschap (met inbegrip van de psychologie) rekenschap aflegt van de subjectiviteit, met als onbedoeld gevolg een sterke nadruk

op orde en herhaling.
De subjectwording is een operatie waarbij het'spreekwezen' loskomt van
het Reele en zich herkent in het Imaginaire en uitdrukt via het Symbolische.
Daardoor wordt een scheiding bewerkt met een direct gewaargeworden
omgeving, die dan opnieuw, bemiddeld door betekenaars, wordt benaderd.
Het Reele is zo niet langer massaal, maar opgedeeld in woorden en begrippen
en het wordt hanteerbaarder. Maar die operatie gebeurt niet volledig: er zijn
geen woorden voor alles. In dat tekort van het Symbolische kan het Reele,
aantrekkelijk en bedreigend tegelijk, doorbreken. Als een drift die het genot
opzoekt, als een verlangen naar volledigheid en hereniging. De manier waarop met taal en lust wordt omgesprongen verschilt. Op elk scharniermoment
in de genese van het subject kan het'misgaan' (gaat het ook steeds mis) en bij
elke ervaring waarin het subject intens betrokken is kan dat misgegane'verkeerde' reacties opwekken.
De neurotische positie is de'normale' uitkomst uit de Oedipus. Ze is synoniem van de norm, van de (het) "norme mdle", zegt Verhaeghe (1991: 183). In
tegenstelling tot de psychose is de vaderfunctie werkzaam, is de taal (met
inbegrip van verschil en tekort) geleerd, twijfel overheerst de zekerheid, de
u

In de psychose is de "duele" relatie met de moeder niet doorbroken. Er is, zegt Lacan,"forclusie" (uitsluiting) van de"Naam-van-de-Vader". De perversie steunt op een ambivalentie
tegenover de "castratie van de moeder". De moeder mag dan al wel gecastreerd zijn, men
hoeft dat niet te onderkennen. Die ontkenning wordt ondersteund door het genot vast te
leggen op een imaginair object, dat als een fetisj de symbolische fallus (de betekenaar van het
gemis) toedekt. Bij uitbreiding zoekt deze positie naar een taal die Wet wordt, een subjectieve positie, die zelf de taal kan bepalen (Verhaeghe, 1991; Fink, 1997). We beperken ons in
deze tekst tot de neurotische positie.
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driften worden sterk afgeremd, fantasie en sublimatie zijn de belangrijkste
dragers van plezier, de verdringing is werkzaam ook al faalt ze in versprekingen, "actes manquts" of symptomen. In tegenstelling tot de perversie is de
genitale de belangrijkste erogene zone, is er onzekerheid over verleiding, is er
de weigering andermans genot te zijn, enz. (Fink, 1997). In de neurose komen
de problemen naar voren wanneer blijkt dat de ander nooit volkomen de
Ander kan zijn.
Zoals we hebben gezien wordt in de subjectvorming iets van het Reele achtergelaten, waarvan in het voor-symbolische nog kon worden 'genotent het
verloren object. Dat is de verdrongen reele kern, waarnaar Lacan verwijst als
hetplus-de-jouir 23. Wanneer het loskomen uit het Reele (de scheiding met de
moeder) traumatisch verloopt wegens een te sterke binding, of een te zwakke
identificatie die twijfel zaait over de garantie van de Ander, kan de neuroticus
symptomen vertonen van een fobie, een hysterie of een obsessie. Verschaft de
vaderfunctie onvoldoende zekerheid in de scheiding met de moeder dan is de
angst sterk aanwezig. Die kan worden afgedekt door ze in een fobie te richten
op een object, een dier of een situatie die de panische angstaanvallen richting
geeft.

Lacan situeert dus het verschil tussen de hysterie en de obsessie in een verschillende reactie op de separatie. Het voorbeeld is de relatie tot de moederborst, die tijdens het zogen niet als'vreemd' wordt ervaren. Tijdens de psychische 'scheiding' van de moeder kunnen twee posities worden ingenomen
tegenover het object, oorzaak van verlangen, dat in de scheiding'ont-staat'. In
het fantasme van de obsessioneel wordt het object a-oorzaak-van-verlangen
opgezocht om het geheel te herstellen, zonder te herkennen dat het van de
Ander is. De obsessioneel zoekt de Ander te vernietigen of te neutraliseren.
Daartegenover staat het fantasme van de hysterica. Die poogt het gemis op te
heffen door zelf het object van verlangen van de ander te worden. Ze zoekt het
verlangen van de ander op.
In de hysterische positie is er bij de alienatie slechts een particle identificatie met het beeld, zodat het steeds als vreemd ervaren wordt en vragen blijft
oproepen over de identiteit. Het tekort in de verhouding tussen het subject en
de Ander is dus steeds dwingend aanwezig. Daardoor is, eerder dan de verhouding met de Ander zelf, de houding van het subject ten opzichte van het
13 Plus-de-jouir is te lezen als "meer-genot" (of"meer-lust") of"niet-meer genot". In het najaar
van 1968 (Lacan, 1969) gaat Lacan op zoek naar de functie van het"object a" via een homologie met Marx. Wat is het object van het kapitaal, zo vraagt hij zich af. Het antwoord is dat
via de arbeidsmarkt en de uitbuiting van de arbeidskracht het kapitaal op zoek gaat naar de
meerwaarde ("la plus-value"). Op dezelfde wijze gaat de analyse op zoek naar het verzaakte
"
genieten,"la fonction du plus de jouir . Dat verzaken is een effect van het vertoog, van de talige orde. De plus-de-jouir komt overeen met de functie van het object a. Het valt buiten de
relatie van het subject tot de Ander.
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object a (de lege intersectie tussen subject en Ander) bepalend voor de ervaring. De hysterie zal pogen het verlangen van de Ander op te wekken en zelfop
de plek van het object a te staan. Daarvoor wordt het subject zelf genegeerd
om puur verlangen naar verlangen te worden. De effecten van het tekort bij de
Ander moeten worden vermeden. De hystericus identificieert zich met het
tekort, het verlies bij de moeder en wordt gekarakteriseerd door het verlangen
naar een onverzadigd verlangen.
De obsessionele neuroticus daarentegen poogt de traumatische scheiding
af te dekken door het verlangen van de Ander te negeren en het object a in het
subject op te nemen. De verhouding met de Ander wordt herleid tot het
object in de Ander, zonder te herkennen dat dit object in verband staat met
het tekort van de Ander. Daartoe moet het bestaan steeds in gedachten warden gehouden, moet de wereld van objecten steeds onder controle blijven,
moet het verschijnen van het verlangen van de Ander en van het onbewuste
worden afgeweerd. Het bestaan van een $ moet verscholen blijven achter de S,
Deze psychische structuren hebben een beslissende invloed op de positionering in de samenleving en de cultuur, afhankelijk van hoe de samenleving is
georganiseerd. De ontwikkeling van de westerse markteconomie heeft een
centrale plaats aan de ruilwaarde toegekend. Marx (1976, 1976b) heeft herhaaldelijk gewezen op het fetisj-karakter van de waar (zie ook Vincent, 1973).
De menselijke verhoudingen worden herleid tot de verhoudingen tussen
objecten. Dat proces komt precies overeen met wat perverten en obsessionelen, elk met een specifieke verhouding tot het genot, doen. Het is een manier
om de scheiding (de castratie) en het tekort te ontkennen. In die zin bepaalt
de neurotische structuur van de maatschappij, de plaats/verdringing die
wordt toegekend aan het verlangen, de maatschappelijke functionering van
de onderscheiden subjectposities.
De lacaniaanse subjecttheorie zou dus een basis kunnen leveren voor het
onderzoek van de band tussen de eigen-heid van de persoon en de maatschappelijke instellingen. De specifieke verbinding komt voort uit de particuliere niet-afstemming van het subject op de talige orde. Dat verklaart meteen
waarom maatschappelijke instellingen erop gericht zijn de personen te objectiveren, ze aan te spreken op hun meetbare inschakeling in collectieve processen. Daartoe worden de gemeenschappelijke kenmerken gemobiliseerd en de
eigenheid waar nodig verdrongen. Wil de vrijetijd evenwel een contrasttijd
zijn, dan zal ze precies de uitdrukking van die particulariteit moeten mogelijk
maken, c.q. stimuleren.
Dat betekent echter niet dat onderzoek van de vrijetijd meer 'psychologisch' dan'sociologisch' zou moeten worden, evenmin dat de individuele kenmerken in een vrijetijdsbesteding belangrijker zouden zijn dan de collectieve.
De belangrijkste conclusie uit bovenstaande inleiding moet immers zijn dat

het subject ook aan de'persoonlijke identiteit' ontsnapt en dat het zich mani-
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festeert in een verhouding tot de cultuur, de grote Ander. Meer precies kan
zelfs gezegd worden dat de subjectieve positie uitgemaakt wordt door de specifieke verhouding tot het tekort in de Ander, tot het object a, object-oorzaakvan-het-verlangen. Noch de psychologie, noch de sociologie zijn voldoende
uitgerust om die verhouding te expliciteren.

Vier vertoogstructuren
In het zeventiende seminarie (Lacan, 1991), het achttiende (Lacan, 1971) en
later in het twintigste seminarie (Lacan, 1975) gaat Lacan dieper in op de verschillende sociale posities die in de vertoogstructuur van het spreken naar
voren komen. De theorie van de vier discours is sindsdien veelvuldig gebruikt
(zie bijvoorbeeld Bracher 1993, 1994; Fink, 1995, 1997; Mooij, 1985;
Quackelbeen & Verhaeghe 1984; Quackelbeen, 1991; Verhaeghe, 1991,1995;
1996; Wajeman, 1982).
Hoe is de verhouding tussen spreken en taal? Spreken geschiedt steeds ten
overstaan van een ander, waarbij de spreker steeds reactie verwacht. De zin
van het spreken ligt namelijk in de mogelijke respons van de ander:"Ses moyens sont ceux de la parole en tant qu' elle con#re aux fonctions de lindividu un
sens; son domaine est celui du discours concret en tant que champ de la rialiti
transindividuelle du sujet; ses optrations sont celles de l'histoire en tant qu'elle
constitue 1'6mergence de la viriti dans le rtel." (Lacan, 1966:257).
Het verhaal, le discours... Het verhaal is steeds een presenmtie, een tegenwoordig stellen van mens en wereld. Het is een onthulling en verhulling in
66n. Het verhaal is ook een objectivering omdat er gesproken wordt over iets of
iemand en deze in het verhaal de positie van object toegewezen krijgen.
Tevens krijgt de verteller van het verhaal een zekere identiteit, omdat hij in het
verhaal een rol speelt en een naam draagt. Daarom is het verhaal ook een Wen-

tijicatie. Het is ook een provokatie, omdat de verteller het verhaal vertelt ten
overstaan van een ander. Het is een apologie, omdat het anticipeert op het antwoord van een ander. Het is een frustratie, omdat het vertellen een zich invoegen impliceert in een bestaande taal. Het is tevens een vervreemding: er is geen
onmiddellijke uitdrukking mogelijk omdat elke uitdrukking bemiddeld is
(Lacan, 1966; Mooij, 1975).
De taal legt aan het spreken een structuur op, waaraan het subject zich niet
goedschiks kan onderwerpen: "Je m'identijie dans le langage, mais seulement a

m'y perdre comme objet" (Lacan, 1966: 299). Hiermede heeft de cultuur het
primaat, het overwicht verkregen ten opzichte van het individuele spreken.
Het subject wordt gesproken, zegt Lacan (1966). Hij meent tevens dat in deze
Suprematie van de symbolische orde de betekenis van de ontdekking van
Freud is gelegen: "la dtcouverte freudienne est celle d'un dicentrement': Dit
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gezegde varieert Freuds dictum "dass das Ich kein Herr sei in seinem eigenen

Hause" (Mooij, 1975: 98) of nog Lacan (1966: 276):
.

."

t

homme park mais par-

ce que le symbole l'afaithomme.

Het menselijk spreken wordt gevat in communicatietheorieen, die er veelal
van uitgaan dat er inderdaad afstemming is tussen de'zender' en de'ontvanger'. Foucault (1971) onderstreept de werking van de macht, waardoor een
bepaalde 'visie' wordt opgelegd, die op haar beurt ordenend, disciplinerend
werkt op de werkelijkheid. Lacan, als psychoanalyst geconfronteerd met het
menselijk lijden, zoekt naar de structuur van het mislukken van de menselijke
communicatie. Dat houdt ons ook aan de praat in een voortdurende poging
tot betere afstemming, die ook voortdurend mislukt.
Daar waar Foucault vooral de inhoud van het vertoog onderzoekt, werkt
Lacan met formele structuren om de posities van de betekenaars te duiden.
(Verhaeghe, 1996). Uit het onderzoek zal blijken dat er slechts een beperkt
aantal, namelijk vier soorten discours worden onderscheiden. Zoals we
hoger al hebben gezien wijst de lacaniaanse analyse op het effect van de verdringing, op de onmogelijkheid 'alles' (en zeker niet het verlangen) onder
betekenaars te vatten, terwijl de mens als'spreekwezen' alleen via betekenaars
zin geeft. Dat inzicht poogt Lacan ook aan te geven in de structuur van de
communicatie zelf. Het falen van communicatie is daarbij van even grote
betekenis als het werken ervan. Daarin ligt precies een bron van'onbedoelde
gevolgen' die elke sociologische handelingstheorie zo bemoeilijkt. 'Onbedoeld' moet in deze context dan worden begrepen als'niet bewust bedoeld'
(maar misschien juist wel heel erg onbewust bedoeld). Lacan zoekt precies
een formulering voor dergelijke 'onredelijke' vertogen, zoals de symptoomtaal van de hystericus.
Om uberhaupt een vertoog te hebben moeten minstens twee betekenaars
met elkaar in verband worden gebracht: de St en de S2 (S van"Signifiant"). De
Sl heeft
- zie hoger - een speciaal statuut. Het is namelijk de «meesterbeteke.
naar, de betekenaar die als eerste symbool heeft gewerkt om het tekort af te
dekken, om vorm te geven aan het toetreden tot de symbolische orde. Mooij
(1985) noemt hem de «sleutel-betekenaar". Het is het symbool (en later de
symbolen) van de persoonlijke aanwezigheid in de cultuur, van een'ik'. Het is
de "signijiant maitre", die Lacan (1991) ook dikwijls als "signijiant mytre"
spelt, verwijzend naar de betekenaar die het bestaan, de identiteit, uitdrukt.
De S2 duidt de overige betekenaars aan, staat voor een reeks, voor de talige
orde. Lacan noemt het ook"le savoir", het weten, de totale menselijke kennis
die -los van de individuen - de menselijke wereld representeert.
In een vertoog neemt de spreker plaats in de wereld, wordt hij actor. Vanuit
die plaats richt men zich tot de ander, wordt een sociale band gecreeerd. En
vanuit dat gebonden spreken ontstaan er (sociale) effecten van het vertoog
(Wajeman, 1982). Spreken vanuit de meesterbetekenaar levert het «meester-
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discours" op. Vanuit de S, richt men zich op de S2: S, -4 S2. In dat vertoog
komt het voor dat men 66n en ondeelbaar, duidelijk, plaats kan nemen in de
betekenaarsketting.
Dat is echter onmogelijk. In het toetreden tot de symbolische orde ontstaat
het gedeelde subject $, dat precies uitdrukt dat de talige orde het reele poogt
af te dekken, maar dat dit reele insisteert precies daar waar het niet betekend
is. In de identificatie met de Sl vervreemt het $, wordt het verdrongen. Vandaar dat een meesterdiscours ook een verborgen kant, een verborgen waarheid, heeft:
SI --* S2

T
$

Het effect, het product, van zulke talige operatie is dus ook - zie hoger - het
tekort in de taal, het niet betekende object a, het object oorzaak van het verlangen. Dat object a wordt niet in verband gebracht met $, er is een onvermogen de (fantasmatische) verhouding $0 a uit te drukken. Die structurele blinde vlek, dat onvermogen, duidt Lacan aan met //. Het volledige
meesterdiscours wordt dus zo genoteerd:
Si -1 S

T i

$ // a

Het meesterdiscours steunt op een ontkenning van de eigen waarheid, namelijk gedeeld te zijn door de taal. Het is de basis voor de egocentrische zekerheid, die Lacan de "je-cratie" noemt (Lacan, 1991: 71,91). "Un vrai maftre,
zegt Lacan (1991: 24): "ne ddsire rien savoir du tout - il dtsire que fa marche".
Het weten berust bij de ander. In die zin stemt deze lacaniaanse structuur
overeen met Hegels meester-knecht verhouding, waarin het weten dat voortkomt uit de bewerking van het reele, de knecht toebehoort. Het is het vertoog
dat zich richt op het zijn, op de ontologie,"le discours du m'&tre" (Lacan, 1975:
33).

De uitwerking van deze grondvorm van vertoog, kidt Lacan tot een algemene structuur van vertogen. Er zijn vier posities te bezetten door vier termen. De eerste positie staat bovenaan links en wordt door Lacan het agens
genoemd, het punt van waaruit het discours in werking treedt. Wat niet zichtbaar werkzaam is, in het meesterdiscours de $, staat op de plaats van de waarheid'. Men zou kunnen zeggen dat Lacan hier verwijst naar de niet zichtbare
authenticiteit, de ultieme bron, van het spreken. Het spreken zelf gaat immers
steeds gepaard met een zekere verdringing, een ontkenning en dus wordt het
agens ook soms met"le semblant" gemerkt (Bruno, 1991). Het agens richt zich
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naar de 'ander' en beoogt een zeker effect, een 'product'. Maar dat product
staat nooit in rechtstreeks verband met de waarheid van het spreken. Het is
een 'rest'-functie in het vertoog, die Lacan ook aanduidt met plus-de-jouir

("meer-lust") (Lacan, 1991)(cf. supra).
Dat is de basisstelling van de lacaniaanse vertoogstructuur. Ze werkt op een
bepaalde formele wijze, waarbij zowel onmogelijkheid als onvermogen deel
uitmaken van het spreken (Lacan, 1975). Dat zijn de twee disjuncties die in
het vertoog voorkomen. Er is een onmogelijkheid vanuit het agens, vanuit de
schijn, de volledige waarheid van de spreker over te brengen naar de ander.
Perfecte communicatie bestaat niet. Er blijft altijd een onuitgesproken verlangen achter. Als gevolg daarvan zal het effect van het vertoog op de ander niet
samenvallen met de waarheid van het spreken.
In psychoanalytische termen kan worden gezegd dat deze twee disjuncties
wijzen op enerzijds de onmogelijkheid van de lustbevrediging in de talige
orde en anderzijds op het onvermogen tot volkomen genieten (zijnde het
samenvallen van S en I met R). De disjuncties werken beschermend tegen een
massale vereniging met het Reele (Verhaeghe, 1996). De (falende) structuur
van het vertoog houdt aldus het subject in stand. De bovenste, zichtbare,
bewuste verhouding toont een onmogelijkheid, gesteund op een onderste,
onbewust, onzichtbaar onvermogen. De lacaniaanse vertoogstructuur kan
dus in zijn algemeenheid als volgt worden genoteerd (Bracher, 1993; Lacan,
1975,1991;Verhaeghe, 1991,1996; Quackelbeen, 1991):

onmogelijkheid
agens

-+ ander

(schijn)(verlangen)
T
waarheid
//

(Ander)
1

product
(verlies)(genot)

onvermogen

De in het meesterdiscours geexpliciteerde termen zijn echter niet aan de hierboven aangeduide posities gebonden. Ze kunnen, in dezelfde volgorde, over
de plaatsen heen roteren en geven zo aanleiding tot vier verschillende vertogen.

Tegenover het meesterdiscours stelt zich, door een progressieve kwartslag
van de termen, het hysterisch discours. «Le discours du Mattre s'tclaire par

rtgression du Discours de l'Hysttrique" zegt Lacan (1975: 21) of nog: "Simplement, le discours de l'hystirique rbtle la relation du discours du maitre a la
jouissance, en ceci que le savoiry Went b la place de la jouissance" (Lacan, 1991:
107):
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$ -* Sl
T 1
a //

S2

Op de plaats van het agens staat het gedeelde subject, dat spreekt vanuit de
waarheid van het object a. Het verlangen zelf komt hier aan het woord, het
verlangen naar verlangen, de hysterische identificatie met een onbevredigd
verlangen. Verhaeghe (1996: 106) stelt: "Als logisch vervolg op het discours van
de meester levert het hysterisch discours meteen ook het meest alledaagse discours
op. Vanaf het ogenblik dat iemand spreekt, is hij hetprimordiale ding kwijt en
wordt hii verdeeW tussen de betekenaars; het nettoresulmat van ditproces is een

labiele identiteit en een insisterend verlangen, dat nooit bevredigd of vernietigd

kan worden

Die vraag, die klacht zelfs, wordt naar een meester op de plaats van de
ander gericht. Hier vinden we de grondende verhouding tussen hysterie en
meester terug: het meesterschap wordt vanuit de hysterie ingesteld, om het via
onmogelijke vragen in vraag te stellen en ten val te brengen."De aan de meester gestelde vragen zijn steeds dezelfde: zeg mij wie ik ben, zeg mij wat ik verlang"(Verhaeghe, 1996: 107). De hystericus dicht aan de meesterpositie een
weten toe, een S2 op de plaats van het product van het hysterisch discours, dat
echter onvermogend is het object van verlangen te duiden ( a // 52).
Telkens weer installeert het hysterisch vertoog een meester (de priester, de
dokter, de wetenschapper, de analyticus) die geacht wordt een weten (een religie, een diagnose, een wetenschap, een psychoanalyse) te produceren dat tegemoet komt aan het verlangen. Gezien dat structureel uitgesloten is - het verlangen huist immers in het tekort, het gemis
benoemt de vorm van
alleen
het
de
meesterschap
klagende subject:
heilige of heks, de zieke, de
de
of
slechte
onwetende,
goede
hysterica... Vanuit het weten wordt het
genotsobject, de oorzaak van het verlangen, het zwijgen opgelegd.
Dat komt duidelijk naar voren in het Universitair discours, waarin het
weten 52 op de plaats van de agens, de schijn, staat. Het is een regressie van het
meesterdiscours en vormt het omgekeerde van het hysterisch discours:
-

S2-*a

T

1

St// $

De meesterbetekenaar, de betekenaar van een particuliere identificatie, staat
verborgen (in de toga) op de positie van de waarheid, maar staat wel garant
voor het weten. Het agens van het vertoog steunt op een stabiele waarheid, die
niet zoals in het meester- of het hysterisch discours, wankele effecten zijn van
talige mensen ($ of a). Het spreken vertrekt vanuit het Weten zelf (dat hier weI

294

Tijd vrij voor het verlangen

met hoofdletter mag worden genoteerd). De ander is herleid tot een object a
dat vanuit het weten zou kunnen worden bereikt. Ook hier gaat het om een
onmogelijke verhouding, gezien het object a precies het tekort vormt in de
betekenaarsketting. Het product van dat discours is het gedeelde subject $,
waarbij precies in dit vertoog het onvermogen $ te laten opgaan in een meesterbetekenaar S, wordt onderstreept. De obsessie elk verlangen van de Ander
te beantwoorden met een objectiverende benoeming vanuit een systematisch
weten produceert precies het lijden van de miskenning.
Dat universitair discours kan kantelen - "sYclaire de son progrks" schrijft
Lacan (1975: 21) - in het analytisch discours,«le discours de l'analyste":
a -* $
7
2 //

1
Sl

Het vormt de antipode van het meesterdiscours. Het product is de meesterbeoorspronkelijke identificatie. Het produceert
tekenaar S„ de (teruggevonden)
de start van een meesterdiscours maar zo stelt Lacan (1991: 205) "d'un autre
style de signt»nt-maitre': De agens van dit vertoog is het object a, de oorzaak
van het verlangen dat zich richt naar het gedeelde subject $ op de plaats van de
ander. Ook dat is een onmogelijke verhouding omdat het object a hoogstens
kan om-schreven worden en omdat de deling van het subject niet (voor de
dood) kan worden opgeheven. Het levert de specifieke meesterbetekenaar op.
Het weten S2 fungeert hier op de plaats van de waarheid, als achtergrond van
de werking van het object a en het staat in een onvermogende verhouding tot
daardoor ook niet gewoonweg kan opgaan in de taal. Daarin ligt prede Sl. die
cies de andere stijl van deze S,: hij betekent een werkelijke particuliere positie
en is niet een identificatie met een aangeleverde identiteit.
In die zin levert het analytische discours de uitweg voor de vragen gesteld
in het hysterisch discours (Verhaeghe, 1996: 111). Het gedeelde subject verkrijgt niet de gewenste S, via het antwoord van de meester, maar via het
onderzoek van het eigen verlangen. Dat levert precies op wat de meester wil

verbergen: dat er in de betekenaarsketting geen plaats is voor een $, dat de $
slechts in schijn optreedt via de St. Er moet dus geen heil worden verwacht
van de meester.
De relatie tussen de vier discours (het discours van de Meester, het discours
van de Universiteit, het discours van de Hysterica en het discours van de Analyst) kan worden uitgedrukt door ze als term op de vier plaatsen (de waarheid,
het agens, de ander, het product) te gebruiken .
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S2 -*a
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1

$ // a

Sl

T

1

H

A

$ --, St
T
1

a -* $

T

a 11 52

1

2 // S t
11

Op deze manier geordend wijzen ze niet alleen op de sociale band binnen elk
discours, maar op de sociale plaats van de vertogen zelf. Het agens is het meesterdiscours dat de gespletenheid van het subject verdringt ten voordele van
een ordening van het weten. Het verdringt, cf Foucault, het vertoog dat rechtstreeks vanuit een verdeeld subject spreekt omdat daar het (niet te betekenen)
verlangen op de plaats van de waarheid staat. Dit verdringen van de hysterische klacht is de waarheid van een universitair weten op de plaats van de
ander. Dat weten behandelt het object a immers als een te betekenen object en
het subject $ als een effect van dat weten. Maar ook in dit vierluik is er een rest,
een product dat niet opgenomen blijft in de communicatie. Het analytisch
discours, dat rekenschap aflegt van het verlangen en van het onvermogen de
meesterbetekenaar te laten opgaan in het weten, ontstaat uit dat maatschappelijk proces, dat ingezet is met de verlichting en is doorgezet in de rationalisering en bureaucratisering van de samenleving.
Zo staan het meesterdiscours en het universitair discours voor de tayloristische arbeidsmoraal en de obsessionele uitbouw van een consumptiecultuur.
Zowel het hysterisch discours - de alledaagse vraag naar het verlangen -, als
het analytisch discours - de productie van een persoonlijke meesterbeteke-

naar vanuit het eigen verlangen - worden miskend. De fin de siacle -sfeer, de
gelatenheid, het gebrek aan enthousiasme zou wel kunnen verbonden zijn
met het gebrek aan ruimte voor het verlangen. De vrije tijd is nodig om het
hysterisch vertoog aan bod te laten komen, het vertoog dat het meesterdiscours subverteert en het universitair discours omkeert. Het is de andere scJne,
het tegenverhaal, dat door het heersende discours te bevragen er de onmogelijkheid en het onvermogen van blootlegt. Het product hoeft niet een nieuw
meesterdiscours te zijn, dat een nog vollediger universitair weten teweeg
brengt. Het product is het vertoog van het verlangen, dat hoewel ook onmo-
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gelijk en onvermogend, toch een eigen specifieke representatie in de cultuur
produceert. En zulke representatie legitimeert zich door het onvermogen van
het universitair discours, van het kennisdiscours, de ander in een objectiverende beweging te vatten, waarbij het verlangend subject als product ontsnapt. Het wijst nogmaals op het feit dat ook de grote ander, de A van de menselijke talige orde, gedeeld is, een tekort vertoont en dus niet zonder
particuliere subjecten kan bestaan. "Ce quifait lefondde la vie en eyet, c'estque
pour tout ce qu'il en est des rapports des hommes et des femmes, ce qu'on appelle
collectiviu, a ne va pas. Ca ne va pas, et tout le monde en parle, et une gmnde

partie de notre activitt se passe h le dire." (Lacan,

1975:34).

Vrijetijd en verlangen
Een analytische behandeling is erop gericht de relatie tot de symbolische orde
te ontdoen van de interferentie van het imaginaire, van de ingebeelde conflicten (Fink, 1997). Symbolische relaties zijn die met de Wet, met de symbolische
referentiepunten die via de socialisatie zijn gevormd. Worden deze geremd,

worden ze dwangmatig nagevolgd, worden ze gemeden, worden ze alleen zijdelings nagestreefd, tracht men de wet te overtreden..2 Wat is, in het kort, de
relatie met de idealen aangeduid door de Ander? De symbolische relaties gaan
over de conflicten rond het castratie-complex. Elk gedrag bevat in zekere zin
een element van protest, juist niet te doen wat de Ander wenst. Een analytische kuur moet volgens Lacan de verhouding tot de Ander verduidelijken en
wijzigen. De symbolische relaties gaan tussen het subject en de Ander, terwijl
imaginaire relaties het ik (ego) betrekken op identificaties (vrienden, collega's, modellen, broers en zusters...). Het komt er dus op aan dat imaginaire
scherm te doorbreken om de verhouding met de (talige) Wet onder ogen te
zien.
De centrale stelling van Lacan is dat de talige orde het leven van de mens
vat in zulk uitgebreid en complex netwerk van betekenaars dat het leven zelf
erdoor bedreigd wordt. Gelukkig is er het verlangen dat het verschil maakt.
«
Mais ce disir lui-mtme, pour atre satisfait dans l'homme, exige d'2tre reconnu,
par l'accord de la parole ou par la lutte de prestige, dans le symbole ou dans l'imaginaire." (Lacan, 1966: 279 e.v.). De inzet van een psychoanalyse is precies
het doorgronden van het'beetje realiteit' dat het verlangen in het subject heeft
om het van daaruit in te zetten in de symbolische conflicten en de imaginaire
fixaties. Dat gebeurt door de verhouding tussen de taal en het spreken te duiden.

Lacan wijst daarbij op drie voorkomende paradoxen. De gekken hebben de
vrijheid genomen hun spreken niet te laten erkennen of zich in hun wanen te
objectiveren. Door een particuliere taal te ontwikkelen, verliezen ze het eigen

297

Hoofdstuk 7

spreken. De tweede paradox vindt men bij de neurotici. Het spreken is hier
gebannen uit het concrete vertoog, maar verschijnt in de marge via symptomen, angsten en inhibities. Het spreken verschijnt hier onuitgesproken en het
zijn precies die tekens symptomen, angsten, inhibities - die moeten worden ontcijferd. De laatste paradox is die waarin het subject zich verliest in de
objectiveringen van het vertoog, in het verbalisme van de wetenschap, dat
alles en niemand typeert. Door al te zeer op te gaan in die gemeenschappelijke
cultuur, dat gemeenschappelijk werk, zoekt het subject een uitweg in steeds
verderschrijdende regressie. In de drie gevallen is de verhouding tussen taal en
spreken verstoord, zodat het subject niet kan verschijnen voor de ander.
De analytische techniek vereist een'vrije tijd' waarbinnen het vrije spreken
(de vrije associatie) de onzin kan uitkramen waarin het subject $ zich uitdrukt tegen het gesocialiseerde Ik. Ze vereist een talige verhouding, ontdaan
van morele of andersoortige machtsverhoudingen, toegespitst op het beluisteren van het misverstand. De analyst zal dan ook steeds de kuur in beweging
houden door elke betekenis in vraag te stellen, door de betekenaarsketting
(het weten S2) te dynamiseren, door de posities tegenover het verlangen van
de ander te wijzigen. In de analyse wordt er gedeconstrueerd en geanalyseerd.
De synthese gebeurt daarbuiten, in een vernieuwde sociale praxis.
In de samenleving ontmoet het subject de Ander, de maatschappelijke cultuur, die zelfneurotisch werkt. De dominante reproductiemechanismen staan
immers niet neutraal tegenover het verlangen, maar objectiveren het (of
pogen het te objectiveren) op een voor het systeem voordelige wijze. De
-

opkomst van de burgerlijke cultuur, van de Verlichting en de veralgemening
van de kapitalistische warenproductie, door Weber als rationaliseringsproces
aangeduid, heeft het overwicht van het meester- en universitair vertoog
bepaald. Het obsessionele karakter van de religie wordt overgedragen op het
seculiere equivalent van de economische accumulatie (Sullivan, 1992). Er zijn
twee facetten aan die obsessionaliteit. Er is de poging een rationele orde op te
leggen aan de gehele werkelijkheid, waarbij wanorde, conflict, het niet-productieve en de tegenstelling moeten worden gebannen. Precies daardoor ontstaat ook een blindheid voor de door dit proces veroorzaakte wanorde en verzet.

Dat rationalisatieproces komt sterk tot uiting in het productivisme. Elke
menselijkheid, elke subjectieve gespletenheid, moet uit de economie worden
gebannen. Dat is de logica van de disciplinering die in de verschillende fasen
van de invoering van het industriele kapitalisme, het taylorisme en fordisme,
wordt opgevoerd. Telkens weer wordt het meesterdiscours of een afgezwakt
technisch universitair discours de uitdrukkingsvorm van de productieve relaties.

Het verzet tegen dit rationalisatieproces is de hysterisering van deze obsessionele programma's (Sullivan, 1995). Het subject wordt verwezen naar de
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klacht, naar het verlangen van het verlangen, naar een subversieve herbevestiging van de meester. In andere woorden: zelfbeschikking en zeggenschap worden stelselmatig vervangen door een meester-knechtverhouding, uitgedrukt
in de tegenstelling tussen een meester- en een hysterisch vertoog.
Cross (1993) en anderen hebben erop gewezen dat de productiviteitswinst,
gehaald uit het fordisme en taylorisme, niet in'eigen tijd' maar in consumptie
en geld wordt herverdeeld. Sociaal-economisch bekeken was dat noodzakelijk
om de economische groei via een verhoogde consumptie ten gelde te maken.
Vanuit psychoanalytisch perspectief kan daar worden aan toegevoegd dat het
instandhouden van een obsessionele productie omwille van de productie, van
„
„
de accumulatie als motor, een uitlaatklep voor het hysterisch symptoom
vereist. De consumptiecultuur wordt gedragen door de hysterie, "a general
hysterization of culture" zegt Weatherill (1995: 49). Hij wijst op vier verschuivingen: de ontbinding van het gezin (waardoor de intrede in de symbolische
orde via de Oedipus wordt verstoord); de individualisering en "the culture of
narcissism"; de "hypersexualisation" van de cultuur die regressieve en hysteri.
sche uitwegen bevordert en de "cultural shi# in favour Ofthe Imaginary.
Zoals we hebben gezien, dekt de vraag het verlangen niet. De vraag rechtstreeks beantwoorden kan echter wel het verlangen monddood maken. Zoals
de toehoorders een stelling tot grap kunnen maken door er om te lachen of tot
verveling door niet te reageren, zoals een moeder het huilen van de baby kan
bepalen tot een vraag naar voedsel, zo poogt de markt het verlangen van de
mens om te zetten in een vraag naar goederen of diensten of reizen.
De consumptiecultuur berust op de stelling dat elke vraag kan worden
beantwoord met een object. Omdat het verscholen verlangen steeds meer
insisteert, worden ook de aangeboden objecten steeds meer geerotiseerd. Dat
is een kenmerk van de postmoderne nadruk op de imaginaire meerwaarde
van de consumptiegoederen, die naast hun materiele gebruikswaarde steeds
meer een imaginaire ruilwaarde vertegenwoordigen (Lash & Urry, 1994). In
die zin duidt Jameson (1991) het postmodernisme aan als de culturele logica
van het laat-kapitalisme. Dat accent op het object en de miskenning van het
subject leidt naar een versterking van de perverse positie. De miskenning van
het tekort in de Ander en de erotisering van het object leidt tot een destructief
pervers genieten. De logica van de consumptiecultuur is niet tegenstrijdig met
de logica van opkomend racisme of de oorlog in Bosnie (2.iiek, 1991). Het
racisme en het nationalisme zijn vormen van afwijzing van"het genieten van
de Ander". In een multiculturele samenleving, waarin het genieten wanordelijk is gestructureerd en waar men niet leert om te gaan met verschillende vormen van genot, vormen dergelijke vormen van fundamentalisme een afweer
(Miller, 1994; Ziiek,199lb). In alle gevallen wordt de ander als verlangend
wezen miskend, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor pervers genieten.
Het warenfetisjisme van het kapitalisme (Marx, 1976; Vincent, 1973) ten top
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gedreven in de consumptiecultuur verwekt een gunstige context voor zij die
hun verlangen met objecten willen afdekken.
Daartegenover staat de lacaniaanse stelling dat het object - oorzaak - van
- verlangen (het object a) geen materieel bestaan kent. Bevrijding betekent
juist een eigen specifieke verhouding tot de symbolische orde bepalen. Daartoe moet het verlangen worden bevrijd van de beschikbare antwoorden op de
vraag. Het scherm dat wordt opgetrokken door de imaginaire identificaties,
aangeboden in een uitdeinend warenfetisjisme, moet worden doorbroken om
te komen tot het'antwoord' dat het analytisch discours als alternatief op het
meesterdiscours aanbiedt aan de hysterische klacht.
Het verlangen verlangt geen object, het wordt eerder opgewekt door aspecten van een geliefd object. Wanneer je krijgt wat je wil, kan je het niet meer
willen want je hebt het al. Genoegdoening doodt het verlangen. Hysterie en
obsessie kunnen begrepen worden als strategieen om het verlangen
levendig
te houden. De obsessioneel verlangt iets dat structureel niet te bereiken is, de
hystericus maakt het verlangen onbevredigbaar (een verlangen naar ontroostbaarheid, schrijft Patricia De Martelaere). Beide posities zoeken naar obstakels. Wanneer dat niet is doorgewerkt, kan de mens ook geen voldoening,
geen bevrediging krijgen.
De onvrede - in het hysterisch discours uitgedrukt - is dat de aangeboden
meesterbetekenaar S, de imaginaire identificatie met een 'ego' onderstreept.
Dat kan dan al, in een gemodulariseerd dagelijks leven, verschillen naargelang
van de sociale praktijk waarin men functioneert, het blijft de illusie van identiteit hooghoudeni: Telkens wordt de verdeling van het subject (en ook de
verdeling van de Ander) verdrongen. Het kapitalisme als veralgemeende
wareneconomie en het liberaal individualisme als haar ideologie, bieden
steeds opnieuw identificaties aan in steeds vernieuwde meester- of universitaire vertogen (Lunt & Livingstone, 1992). De ontwikkeling van een vrijetijdscultuur en -sector, met eigen wetenschappelijke expertise, is daar een illustratie van. In die zin leiden de ways ofescape-benaderingen van vrijetijd (Cohen
& Taylor, 1992; Rojek, 1993; Featherstone, 1995; Lengkeek, 1996) weliswaar
naar alternatieve, maar toch universitaire vertogen.
Het onderzoeksprogramma Decentring leisure (Rojek, 1995) kiest daarentegen voor de ervaringen van transgressie, van onbepaaldheid. Dat leidt de
24

Het industriele kapitalisme en de loonarbeid hebben van het beroep de hoofdidentiteit
gemaakt. De consumptiecultuur en het daarin verwerkte vrijetijdsideaal hebben plaatsgemaakt voor andere identiteiten in andere tijdsblokken. De modularisatie van het dagelijks
leven, waarin verschillende tijd-ruimtelijk gestructureerde sociale praktijken worden doorlopen, laat toe een multipele identiteit sequentieel vorm te geven: vader, metaalbewerker,
basketbalcoach, vriend, echtgenoot...Maar het gaat telkens weI om dominante identificaties
die de illusie scheppen de gehele persoonlijkheid te vertegenwoordigen (weliswaar voor een
bepaalde tijd op een bepaalde plaats).
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aandacht naar het falen van de aangeboden identificaties. Het gedeelde subject $ komt naar voren ten nadele van de meesterbetekenaar S,.Via een analytisch discours, dat het verlangen beluistert, ontstaat een meesterbetekenaar
van een andere soort, in rechtstreeks verband met het eigen verlangen. Dat is
een andere benadering van de vraag naar een'eigen invulling' van de identiteit.

«

"

Deze andere vorm van subject-zijn bevatongetwijfe/deen ethische dimensie
zo besluit Verhaeghe (1991: 202): "Het door Lacan onderscheiden analytische
discours bedoelt een sociale band te insmlleren buiten de arbitraire Si -functie
om en dus buiten "le monde du semblant'; waarbij het subject een andere houding inneemt tegenover wat hij «de waarheid als oorzaak" noemt. In die denklijn
kunnen we het verlangen van de analyticus, dat in eerste en laatste instantie het
verlangen moetzijn om een analyse toteen eindpuntte voeren, een bepaalde concrete invullinggeven. In tegenstelling totde unijitrendealianaties isdit verlangen
het maximaal denkbare verschil dat dit subject ondergericht op het verschil, op
.
scheidt van alle andere. Zou dat ook geen ethische positie voor de vrijetijd (en
de vrijetijdstudies) kunnenzijn?
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"Reality is a nice place to visit, but you wouldn't want to
live there."
John Barth (graffiti)
«L'homme est la seule crtature qui refuse d'etre ce qu'elle

est-

Albert Camus (1951: 22)

Een wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap heeft - om een gemeenschap te vormen - een object, een'onderwerp' nodig en een perspectie£ een
'manier van kijken'. Beide, onderwerp en perspectief, zijn de dynamische elementen die een vertooggemeenschap, wil ze bestaan, in gesprek moeten hou-

den. Pronovost (1978: 362) zoekt dat voor de vrijetijdwetenschappen in u de
meest strategische modaliteiten waardoor de objectiviteit van de vrgetijd kan
warden waargenomen": «Les sciences du loisir sont la mise en forme de t'objectivitd du loisir. Leurs mithodologies, leurs techniques, leurs concepts et leurs thdo"
ries, constituent comme la hmite epistemologique de sa structuration.
Uit de vorige hoofdstukken blijkt, dat er de laatste decennia in de ontwikkeling van de studie van de vrijetijd, een verlies aan object heeft plaatsgevonden, en een zekere dilutie, een zekere vervaging is opgetreden. Juist nu de
vrijetijd maatschappelijk zeer belangrijk is geworden, lijkt de studie van het
fenomeen aan samenhang te verliezen. Het vakgebied bestaat nog wel institutioneel, aan sommige academies, in sommige congressen, maar de'discipline'
vervaagt. Nieuwe ontwikkelingen schijnen zich elders voor te doen, in de studie van het toerisme of van het stedelijk cultuurbeleid... Professionele
afsplitsingen ontwikkelen zich.
Ons onderzoek heeft tot de volgende vaststellingen geleid. (1) Het vakgebied is tot ontwikkeling gekomen in vrij precies aan te geven contextuele condities. Daarbij zijn een aantal vooronderstellingen, die op dat ogenblik maatschappelijk dominant waren, meegenomen in de vormgeving van het
wetenschappelijk onderzoeksobject. Met andere woorden, het object 'vrije-
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tijd' kreeg wel een tijdloze definitie mee, maar daarin zaten (blijkbaar tijdelijke) karakteristieken van de maatschappelijke ontwikkeling opgesloten. (2)
Dat tekort aan kritische afstand ten opzichte van de sociale condities, maakt
het onderzoek tevens onderhevig aan de verschuivingen in de maatschappelijke evenwichten, zowel op het vlak van de socio-economische reguleringsmechanismen als op het vlak van de (ideologische) perceptie van die veranderingen. In dat proces situeren we de vervaging van het onderwerp'vrijetijd'.
We zullen pogen dat verlies aan object aan te geven in het verloop van enkele
ontwikkelingslijnen. (3) Wil de thematiek van de 'vrijetijd' als zodanig
(opnieuw) een theoretische erkenning verwerven, dan moeten de versluierde

vooronderstellingen, die aan de basis lagen van de eerste omschrijvingen,
worden gedeconstrueerd. We hebben daarbij in dit onderzoek gewezen
op
twee elementen. Zo is er de miskenning van het dubbelkarakter van de loonarbeid, waardoor reproductietijd en vrijetijd niet analytisch van elkaar werden onderscheiden. Zo zijn er de humanistische, burgerlijk liberale opvattingen over de autonomie van de persoon, die de verdeeldheid van het menselijk
subject toedekken en zo het intra-psychische conflict onderschatten. (4) Er is
aanleiding tot het opstellen van een hernieuwde onderzoeksagenda, waarvoor
we enkele voorstellen doen. Daarenboven is een onderzoeksvraagstelling
op
een hoger abstractieniveau denkbaar, wanneer men de vrijetijdstudies zou
willen richten op een praktische kennis van de wegen naar vrijheid. We zullen
hierna deze stellingen nogmaals verduidelijken.

Vrijetijd als "contra-tayloristische tijd"
De invoering van een eigen studiegebied over vrijetijd veronderstelt de duidelijke afbakening van een specifiek deel van de dag en van het leven, vrij van
rechtstreekse structurering vanuit de arbeid en vanuit de zorgtaken. Uit ons
eigen historisch onderzoek over de ontwikkeling van het studiegebied in Belgia en doorheen onze bespreking van het onderzoek in Europa blijkt dat vier
voorwaarden vervuld moeten zijn om tot een gevestigde onderzoekspraktijk
te komen. (1) De vrije tijd moet een maatschappelijk fenomeen zijn. Concreet
betekent dit dat de industriele samenleving haar dominantie in de sociale
tijdsordening moet hebben doorgezet, dat er dus een duidelijke scheiding tussen arbeidstijd en niet-arbeidstijd is. Verder moet de eerste periode van de
industrialisatie met maximaal lange arbeidsdagen achter de rug zijn. De
arbeidsdag moet beperkt zijn, zodat er voldoende tijd voor een 'vrije' tijd is.
Tenslotte moet het inkomen ruimte laten voor wat in het begin'luxe-uitgaven'
is genoemd. (2) In het maatschappelijk debat moeten stromingen aanwezig
zijn met een gunstig vooroordeel voor een dergelijke niet-voorbestemde tijd. In
de debatten over de beperking van de arbeidsdag op het eind van vorige en het
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begin van deze eeuw, is het puriteinse verzet tegen de dreiging van losbandigheid in die ongecontroleerde tijd sterk vertegenwoordigd. Dat is zo bij woordvoerders uit de ondernemersmiddens, alsook vanuit de meeste kerken. Een
positieve ingesteldheid, zij het met eigen, soms vrij paternalistische doelstel-

lingen, vindt men bij de progressieve arbeidersbeweging en bij de opkomende
commerciele vermaaksindustrie. Vrijetijd moet dus deel uitmaken van een
cultuurideologie. (3) De Staat, de overheid en de leidinggevende strata in de
samenleving moeten de vrijetijd beschouwen als deel uitmakend van de algemene maatschappelijke reproductie. Vrijetijd moet een legitiem onderdeel
van het leven zijn en als zodanig een domein van interventie en voorzieningen
zijn. (4) Er moet een duurzame interesse zijn vanuit wetenschappelijke middens om deze maatschappelijk vormgegeven onderzoeksproblematiek tot
onderwerp van studie en theorievorming te maken.
De noemenswaardige geschiedenis van de vrijetijdwetenschap als zodanig
begint - met een lange voorhistorie weliswaar - in Europa na de Tweede
Wereldoorlog en is geworteld in de concrete utopie van het verbinden van het
menselijk geluk, van het goede leven, met de economische rationaliteit van
het productivisme, op zich ingebed in het utilitaristisch mensbeeld van het
taylorisme. Dat gaat gepaard met een toegenomen rol voor de overheid in de
maatschappelijke reproductie en aldus met een zekere uniformisering van het
culturele model in de samenleving.
Ook hier zien we het samengaan van enkele aannames, waarvan de meeste
impliciet zijn geworden. (1) De loonarbeid is en wordt erkend als de meest
rationele vorm van maatschappelijke arbeid. De bestaande productieverhoudingen worden aanvaard. (2) Het arbeidsproces wordt onderworpen aan utilitaristische principes en wetenschappelijke organisatie. De scheiding tussen
conceptie/organisatie en uitvoering van de arbeid en de onderwerping van die
uitvoering aan het machinisme, maken van het taylorisme een antihumanisme. (3) De vrije niet-arbeidstijd is niet alleen de tijd voor individuele (asociale) vrijheid maar ook voor collectieve (sociale) bevrijding. (4) De spanning
tussen de dehumanisering van de arbeid en de toename van de vrijetijd wordt
in een optimistisch evolutieftoekomstperspectiefpositief opgelost in een'vrijetijdsmaatschappij'. (5) Het geheel maakt deel uit van een optimistisch vooruitgangsdenken gesteund op vertrouwen in depositivistische wetenschapsbeoefening,
We hebben hoger aangegeven hoe deze uitgangspunten verbonden zijn
met de grondlegging van een afzonderlijke onderzoekstraditie. Vrijetijd
maakt op een specifieke wijze deel uit van de legitieme orde
(Mommaas,1984b) en de vrijetijdstudies worden daardoor getekend. Ik verwijs naar de basisgedachten van Fourasti6, leermeester van Dumazedier. Of
naar de oorspronkelijke opvattingen van Nahrstedt, afgeleid van de sociologie
van Touraine. Ook uit de ruimtelijke spreiding van het vrijetijdonderzoek kan
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worden afgeleid hoe sterk het verbonden is met de rationalisering van het
arbeidsproces. Het rationalisme, of toch de technologische versie ervan,
domineert het cultuurideaal. De eerste leiders van de Sovjet-Unie, alsook de
fascistische partijen, zijn aanhangers van het taylorisme. Het voortdurend
opdrijven van de arbeidsproductiviteit wordt de doelstelling. Daartegenover
staat de (belofte van) vrijetijd. Vrijetijd wordt benaderd als het komend structurerend centrum van leven en samenleven, dat in embryonale vorm terug te
vinden is/was in niet-arbeidstijd, in niet-economische verhoudingen. Het
dubbelkarakter van de vrijetijd, tijd en vrijheid, een eigen tijd waarin vrijheid
vorm kan worden gegeven, vormt terzelfder tijd ook een ideaal.

Kritiek op het conventionele weten
De gehele kritiekbeweging die tegen deze opvattingen is losgekomen heeft enerzijds een hoger theoretisch gehalte, heeft een grotere contextuele en relationele
inhoud, maar ze heeft terzelfder tijd de grenzen van het onderzoeksobject opgelost in een bredere problematiek. De overtuiging dat in de vrijetijd andere dynamieken aan het werk zijn/kunnen zijn dan in de arbeidssfeer en dat die zelfs de
pure productivistische logica van de 'wetenschappelijke organisatie van de
arbeid' kunnen tegengaan, wordt'utopisch' genoemd. In de nieuwe benadering
is vrijetijd een module van het dagelijks leven, bepaald in de samenhang met de
andere modules, eerder dan door eigen kenmerken. Het onderzoeksobject dat
aan de oorsprong lag van de vrijetijdwetenschappen is opgegaan in anders
benoemde sociale praktijken: reizen, consumeren, sporten, recreeren, ....
Dat proces wil ik via een zestal ontwikkelingslijnen nogmaals aangeven.
Het is een poging om te laten zien hoe de evolutie van (1) de maatschappelijke
context, (2) de wetenschappelijke kennisleer en (3) de dominante theorieen in
het veld (4) een verschuiving van belangstelling voor bepaalde maatschappelijke groepen en (5) een verandering van ethische positie hebben in de hand
gewerkt. Dat heeft (6) de'vrijetijd' van een modern naar een postmodern vertoog overgeheveld. In dat proces heeft de vrijetijdwetenschap haar (immaterieel) object schijnbaar verloren.

(1) De maatschappij evolueert van een "welvaartsstaat" naar een «risk society'
De moeder van vele veranderingen van de laatste 25 jaar is de gewijzigde
maatschappelijke context. Zoals we hebben gezien, houdt de institutionalisering van de vrijetijdstudies als een academische discipline, verband met de
verzelfstandiging van de vrijetijd als een maatschappelijk interventiedomein.
Het onderzoek wordt ondersteunend voor de rol van de overheid (de overheden) in de zogenaamde'welvaartsstaat' en voor emancipatorische interventiestrategieen op verschillende domeinen.
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De fordistische regulatie steunt op een sociaal contract met enkele principes,
zoals het streven naar algemene werkgelegenheid en naar bestaanszekerheid,
het zoeken naar een stijgende arbeidsproductiviteit in een expansieve economie, het sociaal herverdelen van de opbrengst van deze stijgende arbeidsproductiviteit in stijgend inkomen en toegenomen vrije tijd. De economische
cyclus wordt aldus sociaal en politiek begrensd. De crisis van het fordisme
heeft geleid tot het verlaten van deze consensus ten voordele van de technologie van de marktwetten, van de hegemonie van het economisch determinisme. Daarin worden de belangen van de producenten en consumenten van
ruilwaren geobjectiveerd in economische 'wetten'. Ze leggen de grenzen vast
waarbinnen andere verhoudingen moeten/kunnen worden geregeld.
In deze postfordistische ontwikkelingen is de samenleving'gemobiliseerd'
(Elchardus, 1996) in een omvorming van de collectieve ritmes, de tijdsorde,
de intensiteit van arbeid en vrijetijdsbesteding. Het is niet altijd makkelijk het
onderscheid te maken tussen de ideologische aspecten van die omvorming
(het vertoog over de fiexibilisering bijvoorbeeld) en de reele impact van deze
ombouw. Het meest zichtbare gevolg is de fragmentering van de maatschap-

Pij.
Deze ontwikkelingen beinvloedden de dynamiek van het vrijetijdonderzoek vooral via twee connecties: het opdrachtonderzoek en de beroepsopleidingen. Via deze poorten is ook de interne ideologie van de onderzoeksgemeenschap geevolueerd. In het proces van afbrokkeling van de welvaartsstaat
is de verhouding tussen overheid en markt gewijzigd. Die wijziging wordt
slecht uitgedrukt in de slogan'minder staat, meer markt'. Het gaat meer om
een verminderd aanzien voor overheidsregulering, ten voordele van een aanvaarding van de (vermeende) wetten van vraag en aanbod ter sturing van de
maatschappij. Ook de uitgangspunten van de interventies en de voorzieningen in de vrijetijd zijn onderhevig aan deze verschuiving. Opdrachten tot
onderzoek, ook vanwege de overheid, vragen steeds meer naar kennis over
vraag en aanbod. Vaardigheden in vrijetijdsberoepen steunen steeds meer op
management en marketing.
Uit de context van de vestiging van het onderzoeksveld stamt een traditie
van politiek-gerichte interventie. De welvaartsstaatsideologie steunt immers
op een politiek bijsturen van de marktwetten, teneinde het sociale overwicht
op de economie te behouden. Een dergelijke traditie werkt remmend op een
inpassing van de onderzoekspraktijk in de nieuwe context. Zowel in de interne markt, die het onderzoek stuurt, als in die, die de opleidingen beinvloedt,
verliest deze traditie veld ten voordele van'consumenten-studies: Deze richten zich op precieze marktfragmenten waarin de solvabele vraag tot uitdrukking komt en formuleren hun probleemstelling dan ook in termen, eigen aan
die onderzoeksvraag. De notie'vrijetijd' wordt vervangen door concepten en

waarden uit het praktijkveld: toerisme, recreatie, cultuur, sport...
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(2) In de epistemologie wordt het positivisme betwist door constructivisme en
relativisme. In de uitbouw van een'gemaakte' wereld speelt het scientisme een
centrale rol. De maatschappelijke legitimering van wetenschappelijke (dossier)kennis als d6 weg naar'ware' kennis steunt op een positivistische epistemologie. Ook al zijn de aanspraken van het positivisme al vroeg binnen de
wetenschapsfilosofie betwist geworden, ze blijven de common sense van de
wetenschapsbeoefenaar en verlenen autoriteit aan de machtsmiddelen die op
wetenschappelijke grond worden ingezet.
Het positivisme, in zijn vele verschijningsvormen', gaat uit van de mogelijkheid via zintuiglijke waarneming een lan-66nduidige relatie op te stellen
tussen de werkelijkheid en de taal. In die operatie verkrijgt het woord objectwaarde en wordt beinvloeding van de waarnemer ofvan de taalgebruiker uitgebannen. Wetenschappelijke feiten zijn aldus vast te stellen. Op die wijze
kunnen ook menselijke en sociale fenomenen worden geobjectiveerd. Een
dergelijke epistemologie was ook het uitgangspunt van de grondleggers van
de vrijetijdwetenschap. Ze wilden de'vrijetijd' als wetenschappelijk feit vastleggen. Vandaar hun streven naar operationele definities die inzetbaar waren
in de gangbare (kwantitatieve) wetenschappelijke onderzoekstechnieken.
We hebben hoger de kritiek op deze uitgangspunten weergegeven. Die
steunt op de vaststelling dat wetenschap als menselijke activiteit steeds en in
alle omstandigheden ingebed is in taal en sociale relaties. Ook Poppers Logic
of Scientific Discovery (1968) ontwikkelt een wetenschapsfilosofie als de studie
van een specifieke vorm van maatschappelijke activiteit ter verwerving van
een kritisch rationele kennis. Hij onderstreept echter de mogelijke demarcatie
tussen rationele en niet-rationele kennis (zoals m)the en religie) alsook de
mogelijkheid om binnen rationalistische ondernemingen het onderscheid in
te voeren tussen wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke (het marxisme
en de psychoanalayse vallen onder dat verdict). De kritiek op Popper laat zien
dat dergelijke onderscheidingen deel uitmaken van de maatschappelijke
instelling van het wetenschapsbedrijf zelf en dus cultureel zijn bepaald.
Wetenschap levert slechts waarheidsaanspraken die verder in maatschappelijke controverses worden beslecht. Legde men oorspronkelijk in deze kritiek de
nadruk op de ideologische invloeden extern aan de wetenschap, dan wijzen de
recente ontwikkelingen in de wetenschapssociologie op het belang van de
interne structurering van de macht.

'

Sahakian & Sahakian ( 1965: 420) maken een lijst op: logisch positivisme, neopositivisme,
logisch empirisme, wetenschappelijk empirisme, filosofische analyse, logische analyse,
meta»sische analyse, operationalisme, analytische filosofie, Wiener Kreis, Berlin Society for
Scientific Philosophy, de school van Warschau, de school van Cambridge voor analytische
filosofie, de school van Cambridge voor analyse, enz,
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In de controverses binnen de vrijetijdwetenschappen maken de kampen ook
gebruik van verschillende epistemologische uitgangspunten. Tegenover de
positivistische conventional wisdom staan inzichten uit meer interpretatieve
en hermeneutische paradigma's, waar het (wetenschappelijk) vertoog zelf niet
in de schaduw blijft. Ook de bepaling van het begrip'vrijetijd' is verschillend.
Zoekt men in de positivistische benadering naar de objectieve (waarneembare en meetbare) aspecten van de vrijheid, dan ligt de aandacht nu meer op het
zoeken naar zingevende betekeniskaders voor en van de actoren. Gezien'vrijheid' daarbij slechts uiterst zelden voorkomt en alleen in sterk zelfreflexieve
'verhalen' een plaats vindt, wordt de'vrijetijd' eerder bepaald door referenties
uit het dagelijks spreken. Voor zover de notie al voorkomt in de populaire cultuur, wordt ze gebruikt in rechtstreekse verwijzing naar bepaalde activiteiten.
Het begrip 'vrijetijd' verliest aan conceptuele abstractie en wordt eerder een
beschrijvende term.
(3) De theorieverschuiftvan functionalisme naar structuratie. In de empiristische uitbouw van het onderzoeksveld speelt de sociografie en dan de'moderne' sociologie een grote rol. Daarbij komt de inspiratie uit het Amerikaanse
functionalisme, waarin sociale verschijnselen worden geinterpreteerd vanuit
hun bijdrage aan de reproductie van het maatschappelijk systeem. Verschillende maatschappelijke systemen worden daarenboven in een dynamische
evolutionistische hierarchie geplaatst (Beckers & Mommaas, 1991). In een

dergelijke aanpak zit de'vrijetijd' ingebed in een complex (tot zeer complex)
systeem van subsystemen, die een domein van vrije activiteit functioneel met
de gehele structuur verbinden. Zo komt men bijvoorbeeld tot de functionalistische definitie van vrijetijd, die Dumazedier uit zijn empirisch onderzoek
afleidt en waarin de vrijetijdsactiviteiten worden verklaard in functie van
hun systeembestendigende waarde (ontspanning, vermaak, vorming). Daarenboven wordt de vrijetijd ook steeds geplaatst in een dynamische toekomstvisie.

De kritiek op deze aanpak betreft de overdeterminatie van de actor door de
structuur. In feite geeft het structureel-functionalisme geen inzicht in de specificiteit van de vrijetijd, omdat het de aandacht richt op de externe bepalingen van de sociale praktijk. Daartegenover staat de visie op de praxis, waarin
de actor als een kundige en creatieve participant wordt gezien in de vormgeving van structuren die slechts via menselijke interactie kunnen bestaan. In
structuratietheorieen als die van Giddens wordt veel aandacht besteed aan
sociale en materiele beperkingen voor het menselijk handelen. Niet alle opties
liggen voor de actor open. Anderzijds hangt ook elke structuur opnieuw af
van de structurering door actoren. In deze visie bestaat er geen a priori-standpunt inzake vrijheid en determinisme (Cohen, 1987). Actoren kunnen altijd
'anders' handelen, maar ze kunnen evenmin buiten de structuur handelen. In
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structuratietheoretisch perspectief is vrijetijd een product van sociale praktijken. De omschrijving van vrijetijd kan hoogstens betrekking hebben op de
(tijdruimtelijke) condities van het handelen en richt zich verder op de zeggenschapsverhoudingen over het gebruik van tijd (van der Poel, 1993). Een positieve bepaling van wat'vrijetijd' is (geweest is) kan slechts post factum in de
analyse van de sociale praktijk worden gegeven.
(4) De aandacht gaat van de loonarbeider naar de nieuwe middenklasse. We
hebben aangegeven hoe de vrijetijd als sociaal probleem en als onderzoeksonderwerp vorm krijgt binnen de tijdsordening van de industrieel kapitalistische samenleving. Het onderzoek hangt aanvankelijk samen met de vraag
naar de effecten van de verkorting van de arbeidsdag. Gedragen door een burgerlijk humanistisch ideaal wordt naar de vrijgekomen niet-arbeidstijd gekeken als een basis voor persoonlijke vervolmaking en gelegitimeerd vermaak.
Die band met de organisatie van de loonarbeid is ook duidelijk in het feit dat
de aandacht zich vooral richt op de stereotiel,e mannelijke voltijdse werknemer. Zijn niet-arbeidstijd kan relatiefvrij worden besteed in de omstandigheden van een klassiek gezin met traditioneel rollenpatroon. In die context
wordt de operationalisatie van de definities van vrijetijd gedacht.
In de ontwikkeling van het onderzoeksveld is kritiek ontstaan tegen de
dualistische conceptie van de tijd (Elchardus, 1983), die geen rekenschap
allegt van de tijdsorde in andere verzorgingsposities. Daarbij wordt in de eerste plaats verwezen naar de vrijetijd van vrouwen, waarvoor de niet-arbeidstijd in het traditionele rollenpatroon in de eerste plaats dient voor huishoudelijk werk. Naarmate de stijging van de levensstandaard ook een differentiatie
in levensstijlen mogelijk maakt wordt ook het verband tussen de sociale positie en het vrijetijdsbestedingspatroon steeds losser.
Wanneer in de jaren tachtig, onder druk van de structurele werkloosheid,
de sociale fragmentatie zich doorzet, blijft de aandacht van de vrijetijdstudies
vooral gericht op die sociale lagen die actief blijven op de inmiddels gevormde
markten in een vrijetijdsector. Ze worden gevat onder de noemer van de
'nieuwe middenklasse'. Het gaat weliswaar vooral om loontrekkers, die veelal
hun arbeid professioneel kunnen profileren en als dusdanig actief zijn op de
'gemobiliseerde' arbeidsmarkt. Daartoe behoren bepaalde stijlelementen
(Featherstone, 1991,1992) en symbolische interactie (Lash & Urry, 1994) tot
de nuttige vaardigheden. De vrijetijdsactiviteiten maken deel uit van de
vormgeving van die levensstijl.
In die wijziging van perspectief ligt ook een zeker verlies van onderzoeksobject. In de aanvankelijke afl)akening van het studieobject wordt de vrijetijd contrapuntisch tegenover de onvrije arbeidstijd geplaatst. Dat dualisme heeft de
neiging te verdwijnen onder de theoretische kritiek, alsook door de analyse van
vrijetijd als complementair aan de arbeidstijd voor de nieuwe middenklasse.
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(5) De ethiek verschuift van emancipatie naar consumptie. Als het vrijetijdonderzoek zich eenmaal heeft losgemaakt van sterk verzuilde belangen, en dat
gebeurt ondermeer door het toepassen van de criteria van wetenschappelijk
onderzoek, schrijft het zich openlijk in in de hegemonische ethiek van het verlichtingsdenken. Menselijke emancipatie van elke vorm van ongewenste
dwang is daarbij de leidraad. De vrijetijd krijgt daarbij een voorhoedefunctie,
zowel als gelegitimeerd vrijheidsgebied, dan als voorafspiegeling van toekomstige ontwikkelingen.
Ook deze ethische positie verandert in de dynamiek van het onderzoeksveld. Van een kritisch, contrapuntisch of complementair (met de arbeid) perspectief op de vrijetijd gaat het naar een supplementair perspectief, waarbij de
vrijetijd 66n van de'modules' van het dagelijks leven wordt. Het gaat daarbij
bij uitstek om betekenisvolle activiteiten in het raam van de consumptiecultuur. Het vrijheidsstreven wordt toegespitst op de keuzevrijheid van de consument en de zeggenschap in de productieve vormgeving van de consumptie.
Het onderzoek gebeurt vanuit c e nieuwe dominante ethische positie van het

marktdenken, waarin vrijheid wordt gedacht in markttermen en onvrijheid
en ongelijkheid worden genaturaliseerd. Met deze trend wordt de emanciperende kwaliteit van vrijetijd vervangen door kwaliteiten van het aanbod op de

vrijetijdsmarkt.
(6) De "era" gaat over van moderniteit naar postmoderniteit. Het geheel van
deze veranderingen gebeurt onder het etiket van een vermeende meer fundamentele overgang. We hebben in onze tekst de vele manieren laten zien waarop de ontwikkeling van de studie van de vrijetijd verbonden is aan het moderne project van een maakbare wereld op basis van redelijke inzichten. Het
(filosofische) postmodernisme is een reactie tegen de aannames van het
modernisme. Het is de cultuur, in de eerste plaats de media en dan de academische cultuur, binnengetreden in de jaren tachtig als een nieuw wereldbeeld.
De genealogie van het woord gaat terug op de jaren dertig. Het is dan beperkt
tot de beeldende kunst en refereert naar een reactie op het modernisme in de
kunst. Zo wordt het ook gebruikt in de artistieke wereld in de jaren zestig. In
de jaren tachtig groeit het begrip via de epistemologie uit tot een filosofische,
ethische en politieke positie. Het postmodernisme verzet zich principieel
tegen het totaliteitsdenken en tegen het vooruitgangsdenken.
Naarmate het postmodernisme aan invloed wint, ontmoet men ook meer
de karakterisering van de era als zijnde de postmoderniteit. Featherstone
(1991) dringt er sterk op aan een onderscheid te maken tussen de koppels

moderniteit - postmoderniteit; modernisering - postmodernisering en
modernisme postmodernisme. Het eerste paar duidt op het tijdsgewricht,
het tweede op een maatschappelijk proces, terwijl de laatste termen wijzen op
een stijl of een wijze van benaderen. Al vrij vroeg in het debat heeft Apostel
-
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( 1989) het succes van het postmodernisme in verband gebracht met de groei
van het neoliberalisme. Ze zijn beide het resultaat van het mislukken van de
pogingen tot sociale planning en verkiezen daaruit de les te trekken zich op te
stellen tegen elk nieuw totaliteitsdenken (dat onvermijdelijk zou leiden tot
totalitarisme).
Het postmoderne denken is anti-essentialistisch. Het is gericht op het
vluchtige en het tijdelijke. De meest recente ontwikkelingen in het vrijetijdsonderzoek laten zich bundelen onder de noemer van postmodern onderzoek
of onderzoek van het postmoderne (waarbij de verwarring tussen beide soms
bewust in stand wordt gehouden). Preciezer geformuleerd moet worden
gezegd dat het onderzoek zelf veelal bestaande tradities voortzet, terwijl de
'meta'-discussies worden gevoerd in een postmodern referentiekader. De
belangrijkste moeilijkheid die vanuit dit perspectief ontstaat is dat er geen
onderscheid kan worden gemaakt tussen verschillende verschillen, gezien er
geen positie buiten het 'verhaal' is in te nemen. Zodoende ontstaat er geen
scheidingslijn tussen de verschillen die het pluralisme in stand houden en
moeten worden gevierd en de verschillen die maatschappelijke ongelijkheid
inhouden en moeten worden bestreden. De invloed van het postmodernisme
in de vrijetijdstudies levert een vertoog op waarin de hoger aangegeven verschuivingen niet zozeer in hun sociale betekenis, dan wel in hun culturele
(symbolische) betekenis worden geduid.

Het verloren object
In de kritiek op de conventional wisdom van de vrijetijdstudies, zijn ook de
contouren van het veld gaan verschuiven. De kritiekbeweging is dan ook snel
deel geworden van veel omvangrijker sociale en ideologische bewegingen. Het
gehele assenstelsel is gaan schuiven, zodat het vandaag moeilijk is een precieze
balans voor te leggen waarin het onderscheid wordt gemaakt tussen de veranderingen in het onderzoeksperspectief en de veranderingen in het onderzoeksobject. De onderzoeksgemeenschap en de vrijetijdsprofessie worden
nog steeds organisatorisch bij elkaar gehouden. Maar er is minder eensgezindheid en minder leiderschap voor een inhoudelijke cohesie. Het gemeenschappelijke onderzoeksobject is zoek geraakt. Het onderzoeksdomein is in
zekere zin uitgebreider en meer pluriform geworden, maar gezien er geen normal science in het veld tot ontwikkeling is gekomen leidt dat niet tot een versterking van de institutionalisering ervan.
Dit is geen impliciet pleidooi voor een beweging back to basics, terug naar
het object zoals het voorheen werd beschreven. Er is de indruk van een verloren object. Maar dit bewijst helemaal niet dat dit object er voorheen werkelijk
is geweest. Het gaat eerder om het verlies van een object dat men nooit heeft
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gehad. lets zoals het aards paradijs dat model staat voor zoveel utopieen, maar
dat er zelf nooit is geweest. lets als een verloren eer alsof die er voordien dan
wel was. lets als een graal die even heeft geschitterd, voldoende om een eindeloze zoektocht op te zetten. Of iets als het verloren "object a" van Lacan, dat
oorzaak wordt van het verlangen.
Uit bovenstaande vaststellingen leiden we wel conclusies af op twee niveaus.
Op het meer onmiddellijke vlak bepleiten we een herschikking van de onderzoeksagenda, waarbij de focus naast de sectoriele problematiek ook kan worden gericht op de meer synthetische maatschappelijke kwesties. Daarnaast willen we de discussie (her-)openen overhet weten dat de vrijetijdwetenschap zou
moeten nastreven. Het gaat inderdaad om een funderende discussie om het
bestaan van een wetenschappelijke discipline te verantwoorden. Op basis van
een balans van de grondende vraagstellingen die aan de basis liggen van de
wetenschappelijke praktijk, moet worden nagegaan in hoeverre deze vraagstellingen afdoende zijn beantwoord en hoe ze te actualiseren zijn. Met andere
woorden, we bepleiten, om een onderzoeksgebied te legitimeren, de intellectuele problematiek opnieuw centraal te stellen eerder dan de praktische, door de
context gestuurde problematiek. Dat nieuwe profiel moet opnieuw aanknopen
bij de kritische tradities in de geschiedenis van het onderzoek.
Een dergelijke optie heeft implicaties voor alle betrokkenen in het veld. (1)

De vrijetijdwetenschappers en hun wetenschappelijke organisaties doen er
goed aan de kwestie van de definitie opnieuw op de agenda te plaatsen. Om
redenen van institutionele organisatie en financiering van het onderzoek kan
de 'vrijetijd' nog als containerbegrip worden aangewend om thematisch en
toegepast onderzoek te overkoepelen. Wil men echter tot een bundeling, tot
een integratie, komen dan zal het onderzoeksobject opnieuw moeten worden
vastgelegd. Het wetenschappelijk objectiviteitsstreven veronderstelt dat de
waarheidsaanspraken niet ondergeschikt worden gemaakt aan de vraagstelling van enig opdrachtgever. Nochtans is het wel zo dat de wetenschap in het
algemeen steeds meer afhankelijk is van opdrachtonderzoek en dus in tijd,
omvang en vraagstelling is beperkt. Dat is voor het vrijetijdonderzoek nooit
anders geweest, doch voorheen is meer gezocht naar veralgemeende conclusies. Tegenover het opdrachtenonderzoek moet een kritisch bewustzijn van
grenzen worden gesteld, zodat het onderzoek niet gevangen blijft in de korte
termijn en particle belangen.

(2) De vrijetijdwetenschap kan een transdiscipline worden. Het grensoverschrijdend karakter van het onderzoeksgebied is steeds als een kenmerk naar
voren geschoven. In de praktijk blijft de research echter sterk disciplinair
gekleurd. Dat blijkt uit de paradigmatische achtergronden, maar ook uit het
feit dat de samenwerking met onderzoekers uit andere disciplines tot weinig
integratie heeft geleid. De ene discipline wordt hoogstens een hulpdiscipline
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van de andere. Tegen het licht van de in hoofdstuk 1 weergegeven herschikking
in de sociale wetenschappen, is een onderzoeksgebied als de vrijetijd bij uitstek
een domein waarin de samenwerking tussen disciplines grensverleggend kan

zijn. In de benadering van de vrijetijd als een'hybride' tussen subject en object,
als een pharmakon, kan niet alleen het onderzoeksthema zelf worden gedynamiseerd, maar kan ook een bijdrage worden geleverd tot de wetenschapstheorie over de afbakening van disciplines in de sociale en menswetenschappen.

(3) Zulke herdefiniering van de thematiek heeft ook implicaties voor studenten en professionelen in het veld. Wordt het positivistisch objectivisme gerelativeerd, dan zal ook de ethische stellingname meer op de voorgrond komen.
'Vrijetijd' kan immers niet worden aangeboden als een ruilobject, het is als
'hybride' een product van menselijke interactie. Ook al maakt het ontwerpen
en produceren van voorzieningen en diensten deel uit van de beroepsactiviteit
in de sector, ze worden slechts'vrijetijdsvoorzieningen' en'-diensten' wanneer
ook hun gebruik vrijetijdservaringen oplevert. Emancipatie, bevrijding van
dwang, ervaring van zelfbeschikking... het zijn kenmerken van die ervaring.
Die kenmerken bewust hanteren maakt het verschil uit tussen een vrijetijdprofessioneel in het toerisme of in de sport en een makelaar in reizen of een producent in lichaamsspektakel. De ene zal oog hebben voor de individuele vrijheidservaring, de ander zal zich richten op een inpassing in het aanbod.
(4) De organisatie van de vrijetijdsector heeft de verschuiving van het zwaartepunt van staat naar markt ondergaan. De democratische gelijkheidsethiek
wordt vervangen door de ethiek van de koopkrachtige vraag. Dat heeft een

pluriformiteit aan keuzemogelijkheden en leefstijlen mogelijk gemaakt die
ook de tolerantie voor het verschil heeft vergroot. Sociale ongelijkheid wordt
echter verhuld in het vertoog van differentiatie en segmentatie van de smaak,
waarop de markt nauwkeurig reageert. Vaardigheden in management en marketing worden hoger aangeslagen dan kritisch onderzoek en sociale bijsturing. Ook die ontwikkelingen maken deel uit van de sterke 'verzakelijking'
(Verdinglichung of reificatie) en 'verwaring' (commodification) van 'vrijetijd'.
Gezien de rentabiliteitscriteria en de doelrationaliteit overwegen in deze bijna
zuiver economische activiteiten, zullen deze ook de professionele vaardigheden bepalen. Maar een deontologische discussie in de sector is niet overbodig.
Daarin kan de vrijetijdwetenschap een bijdrage leveren.

Een onderzoeksagenda
Deze beschouwingen beinvloeden een stellingname inzake de verdere ontplooiing van het onderzoek. We hebben bij andere gelegenheden al gepleit
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voor een meer integratieve onderzoeksagenda die uitgaat van de maatschappelijke tegenstellingen voortkomend uit de crisis van het fordisme (Corijn,

1994; Corijn & Breedveld, 1998). Daarbij hebben we het voor vier onderzoeksdomeinen opgenomen.

(1) In de eerste plaats kan de vrijetijdwetenschap zich meer actief inschakelen
in de maatschappelijke discussie over de plaats van arbeid - bedoeld wordt
een betaalde baan - als belangrijkste instrument van maatschappelijke integratie. We hebben in hoofdstuk 6 de twee richtingen in die discussie besproken. De ene richting onderstreept'het einde van de arbeid', het definitieve einde van de algemene werkgelegenheid met de voltijdse betaalde baan als
standaard. Maatschappelijk aanvaarde levenspatronen moeten worden aangeduid, waarin niet alleen betaalde arbeid, maar ook onbetaald vrijwilligerswerk en consumptieve levensstijl deel uitmaken van het betekenisvol samenleven. De andere stroming brengt daartegen in dat zonder een meer gelijke
verdeling van het beschikbare werk een dergelijke pluriforme maatschappelijke integratie niet werkzaam is.
Beide tendensen moeten ons inziens tot een synthese worden gebracht.
Zolang betaalde arbeid een schaars goed is en toch de belangrijkste bron van
inkomen, blijft de verdeling ervan een inzet voor sociale rechtvaardigheid.
Daarbij moet worden vastgesteld dat de empirische gegevens wijzen op een
paradox. Het hebben van een betaalde baan is zeer belangrijk voor (de meeste) werklozen en anderzijds zitten (de meeste) werkenden met het probleem
van de toegenomen werkdruk. Een nieuw'accumulatieregime' zal zich slechts
kunnen stabiliseren als deze druk van de arbeid(smarkt) wordt weggenomen.
Een nieuwe regulering van de arbeid lijkt nodig.
Daarbij is het noodzakelijk oog te hebben voor de kwaliteit van de arbeid,
die niet alleen als het gebruik van de arbeidskracht binnen de economische
doelrationaliteit kan worden gezien. Vooral bij een uitbreiding van vermaatschappelijkte diensten en zorg, zal geen abstractie kunnen worden gemaakt
van de intermenselijkheid van de arbeid. In dat kader zal de kwaliteit van het
leven, tussen criteria van efficientie en plezier, doel- en middelenrationaliteit,
heteronomie en autonomie, uitgesteldheid en onmiddellijkheid, worden verdeeld in verschillende modules. Onderzocht moet worden of de duale verdeling tussen arbeidstijd en niet-arbeidstijd kan worden opgeheven in een multipele en gelaagde structuur van verschillende activiteiten, met verschillende
graden van sociale bemiddeling. De verkorting van de formele arbeidstijd, in
combinatie met een toename van de sociale activiteit in een gebruikswaarden-economie, gaat gepaard met een herwaardering van de eigen tijd. De
vrijetijdstudies kunnen bijdragen tot dat debat vanuit de kennis van de specificiteit van de niet-arbeidstijd en de verschillende invulling die die kan krijgen. Daartoe moeten ze echter- zoals de foundingfathers deden - een expli-
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ciete en kritische opstelling krijgen tegenover de structuur en de organisatie
van de arbeid. We pleiten ervoor daarbij niet alleen de arbeid als productiekracht te benaderen, maar ook als een sociale relatie met een specifiek ongelijke verdeling van de zeggenschap.

(2) Een tweede domein van discussie en onderzoek zijn de maatschappelijke
effecten van de deregulering en herregulering van de arbeid en de vormgeving
van een nieuwe tijdsorde. De collectieve ritmes staan onder druk van de nieuwe economische organisatievormen, alsook van de nieuwe en plurale culturele leefstijlen. Dit leidt tot kwantitatieve vragen inzake afstemmings- en congestieproblemen. Dit leidt ook tot kwalitatieve vragen in verband met
rusteloosheid, onzekerheid en onthaasting. De mobilisering van de samenleving in deze ombouw naar een nieuwe tijdsorde is meer dan een proces van
detraditionalisering, het is ook een conflictvolle zoektocht naar nieuwe
levensvormen en het samenhouden van verscheidenheid.
Daarbij wijst Elchardus (1996) op de knelpunten van de toegenomen
mobiliteit, waardoor de verplaatsingen trager worden; op de onvoorspelbaarheid van de levensloop waardoor herorientatie en bijscholing belangrijker worden; op de voortschrijdende flexibilisering van de arbeid, waardoor
de regulering van de arbeidsrechten steeds meer buiten de werkvloer moet
gebeuren; op de onontkoombare arbeidstijdverkorting die zou moeten worden verdeeld naargelang van de spreiding van de (sociale en individuele)
tijdnood en op de vergrijzing van de bevolking en de opkomst van nieuwe
zorgbehoeften. De vrijetijdstudies kunnen bijdragen tot dit debat met een
inbreng over de vereisten van de eigen tijd en de aspecten van de strijd om
deze eigen tijd. Daartoe is een differentiele studie van de zeggenschapsverhoudingen in verschillende (temporeel georganiseerde) sociale praktijken

nuttig.
(3) Een derde domein van onderzoek en discussie is de studie van de ontwikkeling van de massaconsumptie naar de meer gefragmenteerde en gesegmenteerde consumptiecultuur. De vrijetijdsvoorzieningen en -industrieen hebben
in die verschuiving een grondige omvorming ondergaan en hebben zich sterk
aangepast aan 'niche-productie: De vraag is evenwel of ze daarbij de kwalitatieve aspecten, typisch voor de vrijetijd, hebben kunnen vrijwaren. Toerisme,
media, cultuurvoorzieningen, recreatie en sport worden winstgevende economische bedrijvigheden in een groeiende markt. Onderzoek en professionele
vaardigheden worden in die zin gemobiliseerd. Daarbij vermindert de aandacht zowel voor de niet-commerciele aspecten van het vrijetijdsproduct
(zoals vorming, ontplooiing of emancipatie) alsook de aandacht voor de niet
koopkrachtige vraag naar vrijetijd in de samenleving. Zoals we hoger hebben
aangegeven kwam de consumptiecultuur in de ban van de ideologie van de
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consumptie-democratie, daarbij impliciet de marktwetten als hoogste maatschappelijke regulatoren erkennend.
(4) Deze kritiek leidt ons tot een vierde onderzoeksprobleem. De afbouw van
de welvaartsvoorzieningen, de deregulering van arbeid en tijdsorde, de fragmentering en segmentering van de sociale orde geschiedt in het raam van een
globalisering waarin alleen de marktwetten van vrij ondernemen en handelen
vastgelegd zijn. Soevereiniteit en democratie blijven gevestigd in de natiestaat. De verstoorde verhouding tussen wereldsysteem en natie-staat en de
daaruit volgende dominantie van de markt over de staat leiden tot een overschrijden van de grenzen van de draagkracht, zowel van de natuurlijke omgeving als van de menselijke ecologie. De vraag naar modellen voor duurzame
ontwikkeling neemt toe.
Die vraag naar duurzaamheid ligt moeilijk in de context van een verregaande deregulering en fragmentering in de risk society. Duurzaamheid veronderstelt mechanismen die het langetermijn-totaliteitsdenken een overwicht geven
op het kortetermijn-concurrentiedenken. Het is een zoektocht naar de nieuwe
waarden van waaruit delen van de maatschappelijke functionering, in de eerste
plaats de economie, kunnen worden geregeld. De vraag naar duurzaamheid
stelt ook de kwestie van de aangepaste eenheden van regulatie, vooral nu de
klassieke verwijzing naar de natie-staat in het geding is. Op welk niveau, ruimtelijk (het plaatselijke, het regionale, het landelijke, het continentale, het internationale) of sociaal (doelgroepen, private of openbare voorzieningen, individuele of collectieve oplossingen), moet de regulatie worden gericht? Wat is de
verhouding tussen de verschillende niveaus van regulatie en integratie?
Vrijetijd zal binnen die context een andere vorm aannemen dan bij de veralgemening in het kader van het fordisme. De vrijetijd wordt nu vormgegeven
in een nieuwe relatie tussen arbeid, tijd, inkomen en consumptie. Een hernieuwde aandacht voor toekomstverkenningen en -scenario's staat op de
agenda. Zo spreekt Schor (1998) van een inverted fordism waarin productiviteitsgroei zou worden omgezet in toegenomen vrijetijd, eerder dan in een stijgende koopkracht en consumptie en waardoor vooral de persoonlijke autonomie zou toenemen (ook op de werkplaats). Zo'n omkering zou aan
ecologische noden kunnen beantwoorden, evenals de werkloosheid bestrijden en de tijdsdruk verminderen. Keuze en fexibiliteit worden dan een individueel recht, niet alleen voor ondernemers en werkgevers. Een dergelijk
paradigma rekent op het scheppen van rechten op tijd als een weg naar duurzame productie- en consumptiepatronen.
Wordt de detraditionalisering van het dagelijks leven geanalyseerd vanuit
een dergelijk perspectief, dan beschikt men ook over criteria om het onderscheid te maken tussen de positieve verscheidenheid, die moet worden gecelebreerd, en de onaanvaardbare ongelijkheid, die moet worden uitgebannen.
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Nieuwe strategieen voor het dagelijks leven doen zich voor op het individuele
vlak, maar ook als collectieve antwoorden. Zo worden ook indicaties gegeven
over de nieuwe niveaus van participatie en regulatie die zich aftekenen. Vrijetijd moet voorzien in een experimentele tijd-ruimte, waarin zowel een contrapuntische tegencultuur aan bod kan komen, als plaats is voor eigenzinnige,
asociale, onbestemde expressies van het menselijke subject.

Naar een vrijetijdwetenschap
Een dergelijke research-agenda zal bijdragen tot het leveren van een integratieniveau waarop kennis uit (de meer toepassingsgerichte) studiegebieden, zoals
sportstudies, mediastudies of toerisme- en recreatiestudies, kunnen worden
samengebracht op maatschappelijk niveau. Van sectoriele vraagstukken worden het algemeen maatschappelijke vraagstukken. De onderzoekspraktijk kan
op dat niveau ook opnieuw een kritische zelfstandigheid verwerven.
Is er naast zulk integratief niveau nog een hoger abstractieniveau te vise-

ren? Is er een meer algemeen weten dat vanuit dit onderzoeksveld kan worden
gegenereerd? We denken het wel. In een kritische balans keren we terug naar
wat ons inziens de centrale vraagstelling moet zijn: Wat is de verhouding tussen de vrijetijdservaring en de onvrije heteronome tijdsbesteding? Welke
voorwaarden moeten er in de heteronome tijd vervuld worden om een zo
groot mogelijke autonomie in de eigen tijd te bekomen? Vrijetijdwetenschap

zou zich kunnen richten op het genereren van een weten over differentitle vrijheid. Wat betekenen precies noties als 'eigen tijdl 'vrije activiteit'? Aan welke
voorwaarden zijn ze onderhevig? Hoe wordt de verschillende legitieme vrijheid in de onderscheiden modules van het dagelijks leven verschillend ervaren? Welke spanning tussen onvrije praktijken en vrijetijd is er mogelijk in een

gemodulariseerd dagelijks leven?
We keren inderdaad terug naar de politiek-filosofische discussie over vrijheid. Die kan niet voorbij aan de bijdrage van Isaiah Berlin (1958,1996). In
een kritiek op het positief bevrijdingsdenken, levert hij in Twee opvattingen
over vrijheid (Berlin, 1996) een onderscheid tussen de'positieve' en de'negatieve vrijheid'. De negatieve vrijheid bestaat waar geen externe dwang aanwezig is, terwijl de positieve vrijheid moet toelaten zelf daden van eigen keuze te
stellen. Als een praktische vraagstelling lopen beide vormen van vrijheid dikwijls in elkaar over, maar precies daarom dringt Berlin aan op het analytisch
onderscheid. Te veel, zo stelt hij, heeft de positieve vrijheid tot onderdrukking
geleid. De negatieve vrijheidsconceptie, gekenmerkt door afwezigheid van
invulling, door de mogelijkheid van keuze, door de onbestemdheid, is de
garantie tegen totalitarisme. Het bestaan van zo'n domein van privacy, vrij
van externe controle, is de bestaansvoorwaarde voor vrijheid.
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Natuurlijk moeten ook de voorwaarden aanwezig zijn om deze vrijheid positief
aan te wenden, om er iets mee te doen, om de vrijheid'uit te oefenen'. Dat hangt
af van het bestaan van een aantal externe keuzemogelijkheden, maar ook van
het te boven komen van een aantal interne belemmeringen. Berlin staat zeer
argwanend tegenover deze positieve invullingen, omdat ze altijd gepaard gaan
met een inperking van de negatieve vrijheid. Zo gebiedt het realisme de positieve vrijheid te laten beperken tot wat kan. Zo vraagt het rationalisme geen rekening te houden met de irrationaliteit, met de particuliere emotionaliteit. In die
opvatting moet de positieve vrijheid samenvallen met een rationalistisch bevrijdingsideaal. Tenslotte mag volgens de auteur de positieve vrijheidsconceptie
niet worden afgeleid van een gelijkheids- of broederschapsideaal. Berlin is een
hardnekkig pleitbezorger van het liberaal individualisme.
Ten Have (1975) heeft die problematiek vroeger al verbonden met de studie van de vrijetijd. Hij heeft de spanning tussen de volstrekte vrijheid en de
volstrekte onvrijheid als objectieve gegevens afgewogen tegenover de subjectieve reactie van goed- of afkeuring ervan. In dat veld komt een subjectiefvrijheidsbeleven tot stand, dat hij afhankelijk maakt van persoonstypes. Zo wordt
ook de emancipatie, als het opheffen van Fremdbestimmung, afgelijnd in vier
actiedomeinen: (1) vermindering van natuurlijke beperkingen, (2) verruiming van mogelijkheden en kansen, (3) vermindering c.q. opheffing van vrijheid-beperkende maatregelen en (4) vermindering van storende afhankelijkheid van dwangmaatregelen. Die bijdrage is in de vrijetijdstudie nauwelijks
besproken, laat staan empirisch getest. In de sociologie van de vrijetijd gaat
het immers zelden over'vrijheid'.
Elk auteur die zich vragen stelt over privacy, autonomie, zelfsturing of keuzevrijheid is verplicht zich te positioneren in deze discussie. In het Nederlandse taalgebied wordt ze op uitmuntende wijze behandeld in de dissertatie van
Hans Blokland (1995). Hij stelt vast dat slechts weinige auteurs de scheiding
die Berlin voorstelt aanhouden. De meesten hebben immers niet zo'n eenzijdige angst van de totalitaire dreiging bij emancipatieprocessen. Uit het overzicht van Blokland komen een aantal aspecten naar voren. Zo verwijst het
begrip vrijheid telkens naar (1) onafhankelijkheid van uitwendige krachten;
(2) een ondersteuning door kennis en rede (Plato/Kant) en dus een afwijzen
van irrationaliteit en (3) een handelen gestuurd door krachten inwendig aan
het eigen lichaam. Vrijheid vereist identificatie zegt Blokland (1995: 81):
"
Vrijheid is de expressie van die kwaliteiten en kenmerken waarmee wij ons
identificeren". Maar die stelling verschuift het probleem. Want op welke gronden herkent iemand zijn identiteit en hoe is dat maatschappelijk ingebed? We
hebben hoger een bijdrage geleverd tot beide kwesties: de identiteitsvraag kan
slechts worden beantwoord binnen een theorie over het menselijke subject; de
vraag naar maatschappelijke inbedding verwijst ook naar het belang van de
loonarbeid in het westers maatschappelijk bestel.
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Blokland (1995: 124) bespreekt de sociale inbedding van de vrijheid als een
"triadische relatie" bestaande uit een actor, een eventuele belemmering en een
doel of keuze-alternatief. In een synthese van een individuele en sociale vrijheidsconceptie komt de auteur tot het «emancipatiedilemma" (Blokland,
1995: 264). De eerste dimensie daarvan wijst op de actor-structuur paradox die ook al door Giddens werd behandeld - namelijk dat autonomie en keuzevrijheid moeten steunen op een individualiteit en dat die slechts kan worden
verkregen via een socialisatieproces. De tweede dimensie van het emancipatiedilemma spruit daaruit voort en verwijst naar de tegenstelling tussen de
bestaande voorkeuren en de door de emancipatoren gewenste preferenties,
waarbij de enen als'onvrij' en de anderen als'vrij' worden bestempeld.
Het is niet onze bedoeling op deze plek veel verder in te gaan op deze discussie over vrijheid. We merken alleen op dat in deze literatuur zelden wordt
verwezen naar gegevens uit de vrijetijdstudies en omgekeerd dat de vrijetijdstudies in hun theorievorming geen band hebben met deze literatuur. We
pleiten er in elk geval voor een dergelijke exploratie op de onderzoeksagenda
te plaatsen en aldus op een meer kritische wijze opnieuw aansluiting te zoeken
met de uitgangspunten van het vakgebied. Daarbij moet ons inziens de aandacht uitgaan naar de Fremdbestimmung, die voortkomt uit de organisatie
van de loonarbeid, alsook uit de specifieke culturele context waarin de psyche
wordt gevormd. We wijzen op de band tussen het "faitichisme" in de wetenschap (Latour), het warenfetisjisme in de economie (Marx) en het erotisch
fetisjisme (Freud-Lacan) die onze cultuur zo objectgericht maakt.

Heteronomie en autonomie
De besteding van de vrijetijd hangt samen met de verschillende mogelijke
zijn, alsook met het aantal praktijken waarpraktijken die sociaal voorradig
"
voor de actor competent is. Howevergreat this range (ofpractices, e. c.) may be,
unqualijiedfreedom is denied because no agent is su#iciently skilled to perform
every type of practice that his or her fellow actors have mastered." (Cohen, 1987:
285). Edn van de conclusies van Van der Poel (1993: 233) na zijn onderzoek
"
over vrijetijd in structuratietheoretisch perspectief is: De structuratietheorie
biedt op logisch niveau een oplossing voor deparadoxale verhouding tussen menselijke handelingsvrijheden en de ordening van het sociale leven. Er zijn aanvullende, meersubstantitle studies nodig, om de (verschillen in) beperkingen, mogelijkheden en gevolgen van de vrijetijdbesteding in kaart te brengen in concrete
gevallen." Een dergelijk programma realiseren zou zeker bijdragen tot het formuleren van antwoorden op de hoger voorgestelde onderzoeksvragen.
Twee aanvullende bemerkingen willen we uit ons onderzoek afteiden. De
crisis van de loonarbeid en de modularisering van het dagelijks leven, waarin
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multipele zingeving mogelijk wordt, hebben het probleem gesteld van de verhouding tussen heteronome en autonome activiteiten (Gorz, 1988, 1991,
1997). In de heteronome activiteiten bepaalt de onderwerping aan de uitwendige doelstelling de kwaliteit van de activiteit, in de autonome activiteiten
staat de ervaring van de praktijk zelf centraal. Loonarbeid is een heteronome
sociale praktijk, vrijetijd wordt geacht een plezierige ervaring op te leveren.
We hebben in de discussie over de loonarbeid gewezen op het dubbelkarakter
van de heteronomie in de arbeid. Het gaat immers niet alleen om de onderwerping aan een externe doelstelling, maar ook om de onderwerping aan het
gezag van anderen om die doelstelling te bepalen. Eenvoudig gezegd: er
bestaat geen economische democratie en daardoor verloopt de heteronome
activiteit 'arbeid' ook in sociaal onderdrukkende verhoudingen. Onderzoek
wijst uit dat er een groot verschil bestaat in de vrijetijdsbesteding bij mensen
die tijdssoevereiniteit hebben in hun werk, vergeleken met zij die in ondergeschikte arbeidsverhoudingen werken. Het kan dus wel zijn dat het dagelijks
leven zich in verschillende modules organiseert, de vaardigheden in het uitoefenen van de zeggenschap, oefenen zich in de verschillende sociale praktijken.
Om het verschil tussen heteronomie en autonomie te duiden in een verschil
tussen arbeid (activiteiten onderworpen aan een extern doel) en vrijetijd
(activiteit omwille van de ervaring) moet het democratisch gehalte, de keuzevrijheid, in beide gebieden in vraag worden gesteld.
Dat verschil in zeggenschap beinvloedt de context waarin vorm wordt gegeven aan de vrijetijd. Dat is niet alleen zo in de vormgeving van de keuzevrijheid,
van de alternatieven. Dat is zo via de vertooggemeenschappen die in de samenleving werkzaam zijn. Uit onze discussie over Lacans theorie der vier vertoogstructuren, blijkt hoe genot en verlangen, hoe het subject verschillend aan bod komen
in verschillende sociale relaties. Natuurlijk komen de vier vertogen niet voor als
zuivere sociale relaties, ze komen voor in elk spreken. Toch is het zo dat het vertoog van de meester en dat van de universiteit een legitieme plaats hebben in de
moderne rationalisering, terwijl het vertoog van de hystericus en dat van de analyst verdrongen worden. Nochtans lijken deze juist het verdeelde subject en het
verlangen te activeren, waardoor ze dichter bij een vrijetijdservaring passen.
Webetwijfelen ofeen afdoende handelingstheorie kan worden opgebouwd
zonder het onbewuste een plaats te geven. Rojek (1995) heeft al gewezen op de
onderschatting van het "subject van de belichaming" in de structuratietheorie. Rey-Flaud (1996: 309) stelt: «Les sciences qu'on appelle humaines mdritent
assurtment leur nom a condition que l'on pricise que c'est de l'homme constitut
comme objet qu'elles traitent, soit d'un homme aseptist quant aux e#ets de L'inconscient, d'un homme qui serait le produit d'un refoutement rtussi - sans
retour du refouk. Cet homme, c'est le moi de la tradition classique, rhncarnt
dans l'ego de la psychologie post-freudienne". Op basis van de freudiaans-lacaniaanse inzichten hebben we willen aangeven dat tegenover de'vaardige' actor
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met een discursief en een praktisch bewustzijn ook een verdeeld subject staat,
dat vanuit het onbewuste sterk inwerkt op het handelen. We hebben uiteengezet hoe dat subject in de drie registers van het Reele, het Symbolische en het
Imaginaire functioneert. Plaats maken voor het verlangen en zo toegang krijgen tot de eigen-heid van het subject, vraagt een analyse van de verhouding
tot het Symbolische, het register van het verschil. Daarin verschijnt de vrijheid
aan de kant van het Reele als datgene dat ontsnapt aan Symbolisering. Om
echter dat onvermogen tussen het Reele en het Symbolische aan bod te laten
komen moet de interferentie van het Imaginaire worden doorbroken. Dat
wordt niet in de hand gewerkt door de consumptiecultuur, zoals we hoger
hebben aangegeven. Dat wordt evenmin aan de orde gesteld in een ego-psychologie die het "Ik" als (enig en centraal) centrum van het handelen stelt.

Keuzevrijheid en negativiteit
Wil men vanuit de studie van de vrijetijd bijdragen tot een weten over'differentiele vrijheid' dan is een aandacht voor de verschillen in onderscheiden
sociale praktijken, modulair georganiseerd in het dagelijks leven, van belang.
In zijn vernieuwde theorie rond een "gedecentreerde vrijetijd" legt Rojek
(1995) de nadruk op"transgressief gedrag". Tot nog toe heeft de studie van de
vrijetijd zich vooral gericht op legitieme vrijheidsbeleving. Die vrijetijdspraktijken en -ervaringen zijn complementair aan de onvrije arbeids- of zorgtijd.
Onderscheid tussen reproductietijd en vrijetijd is moeilijk te maken aangezien de aandacht gaat naar niet-contradictorische activiteit.
Het gezichtsveld moet worden verbreed naar het (mogelijk) conflict tussen
verschillende sociale praktijken. Twee aandachtspunten lijken ons van belang.
Aan de ene kant wordt in de literatuur gewezen op het belang van ervaringen
die breken met de routine, die oppositioneel zijn aan de heersende zeggenschapsverhoudingen, die alternatieven ontwikkelen. Verschillende auteurs
verwijzen naar die'vlucht' uit de dagelijkse werkelijkheid: Hagerstrand (s.d.),
Cohen & Taylor (1992), Rojek (1993), Featherstone (1995), Lengkeek (1996).
Keuzevrijheid maakt essentieel deel uit van de positieve vrijheid. Pluralisme is
een waarborg tegen totalitarisme. Onderzoek naar de relatie tussen dergelijke
vrijheidsgebieden kan ons helpen het verschil tussen 'reproductietijd' en

'vrijetijd' (zie hoofdstuk 6) verder uit te werken. Dat is noodzakelijk wil men
de maatschappelijke problematiek van de verhouding tussen heteronomie en
autonomie, tussen integratie via arbeid en vrijheid via zelfsturing, meer precies duiden. De discussie over de tijdspolitiek bijvoorbeeld wordt vandaag
gedomineerd door een economisch vertoog, ook omdat er geen alternatief
vertoog bestaat. Er bestaan bijvoorbeeld geen bijdragen over de effecten van
een radicale verkorting van de arbeidstijd op de niet-arbeidstijd.

Naar een onmogelijke wetenschap?

Anderzijds moet worden vastgesteld dat dit soort vergelijkend onderzoek zich

richt op realistische (bestaande of verwezenlijkbare) praktijken. Het gaat om
de positieve werkelijkheid. Een inzicht over vrijheid moet ook oog hebben
voor de werking van het negatieve. Dat werd echter onder druk van het positivisme en het logisch empirisme buiten de wetenschap gedrongen. Dat elke
these een antithese verwekt is te veel begrepen als alternatieve stellingnames,
terwijl het gaat om de negatie van de these. Zowel in onze bespreking van de
wetenschapsontwikkeling als in de voorstelling van de psychoanalytische
inzichten hebben we gewezen op het constituerende belang van het negatieve,
van de afwezigheid. Het falen van de benoeming, zoals het falen van het aanbod, maken deel uit van bevrijding. In laatste instantie is een dergelijk
moment van onbepaaldheid, van onbestemdheid de plek van de vrijheid. In
de crisis van het positivisme ontstaat een hernieuwde aandacht voor de negatie, voor de afwezigheid. Het maakt deel uit van de opdracht van de kritiek.
Zie bijvoorbeeld de bijdragen van Bhaskar (1991,1993); 2iiek (1988, 1993b);
Green (1993); Laclau (1994); Green et al. (1995); Rey-Flaud (1996).

Een open einde
Deze laatste opmerkingen leiden niet tot een afsluiting van dit boek. Ze bewegen zich op de rand van de hierboven verzamelde kennis en wijzen eerder naar
de tekortkomingen. Ze nodigen uit tot een dialoog over nieuwe ontwikkelingen, die de wetenschap van de vrijetijd uit een impasse zou kunnen halen en ze
tezelfdertijd een hoger niveau van abstractie zou kunnen geven. We hebben op
deze bladzijden verslag gedaan van onze participerende observatie van de
wetenschappelijke praktijk ten aanzien van een belangrijk aspect van het leven.
Het boek is deels het product van een zeker ongenoegen, van een reactie tegen
ontwikkelingen in de onderzoekspraktijk, die zich ons inziens al te veel laat
sturen door de omgeving. Vrij onderzoek en verlangen naar weten vergen een
engagement en een onafhankelijkheid. Bovenstaand onderzoek is slechts een
bijdrage en een oproep. Camus ziet in de menselijke revolte het enige vertrekpunt voor zingeving. Maar de revolte heeft een beperkte draagwijdte."La rtvol-

te, sansprttendred toutrboudre, peutau moinsfaireface" (Camus, 1951: 376).
Dus, aan het eind, toch de geboorte van een vrijetijdwetenschap? De
geboorte van een onmogelijke wetenschap dan. Wetenschap zoekt naar waarheid, zij het slechts een waarheidsaanspraak. Ze wenst het werkelijke te benoemen, met op de achtergrond het verzamelde weten: het vertoog van de universiteit. Maar in het benoemen wordt het werkelijke werkelijkheid en verliest
het wat niet is benoemd. Het vrije ontsnapt aan dat proces. Door het vertoog
van de meester onmogelijk te maken, door het genot centraal te stellen... En
dan is het geen wetenschap meer.
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Abstract

Eric Corijn.

The impossible birth of a science.

Investigations in the development of leisure studies
The development of leisure studies in the sixties is related to the mission of human
emancipation and to the perspective of the coming leisure society. Today it seems to be
absorbed in the rise of postmodern consumer culture and in the crisis of labour. It looks as
if the specific object of research is lost.

This book examines leisure sciences subsequently in the light of recent developments in the
philosophy of science, the history of Belgian and of European leisure research, the history
and development of theoretical perspectives on leisure, the relationship of wage labour and
leisure and the psychoanalytic theory of the human subject. It is argued that the object of
scientific research, "leisure", is constituted in, and intimately related to, (1) the industrial
organisation of time (the clearcut separation of worktime and non-worktime), (2) the
Taylorist organisation of labour (excluding personal development aims from work), and (3)
the introduction of consiimer Rocietv (giving an economic flinctinn to Iris„re) Thr rrigiQ nf
leisure research follows the societal crisis. in studying that crisis, it is argued, a critical
assessment of both the nature of wage labour (Marx) and of the human subject (Lacan) is
necessary.

The object of research evaporates (1) in the changing societal context (from welfare state to
risk-society), (2) in the changing scientific epistemology (from positivism to constructivism
and relativism), (3) in the shift of dominant leisure theories (from functionalism to
structuration), (4) in a changing social emphasis (from working class to new middle class)
and (5) in a shifting ethical position (from emancipation to consumption). These are the
main features of the shift from a modern to a postmodern discourse.

scientific field of leisure studies, a new research agenda, with renewed
attention for human emancipation, has to be elaborated. Four domains of investigation are
proposed: (1) a re-evaluation of the relationship between work and leisure, with an
emphasis on the effects of the quality and the social relations of labour; (2) time-policy
aimed at avoiding the negative effects of deregulation and flexibility; (3) the quality of
consumer culture and (4) the question of leisure and sustainability. Leisure as "free time"
has to be theorised in terms of autonomy, free activity and time sovereignty. Leisure
sciences are proposed to develop as knowledge on "differential freedom", the relationship
between heteronomy and autonomy in different domains of life. It is part of a critical
political economy assessing labour alienation and reification of consumption.
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