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Dankwoord

Het oudste artikel dat in dit boek is verwerkt dateert uit 1970. Tussen dat jaar en nu
heb ik van meer mensen dan ik hier kan noemen veel geleerd. In de eerste plaats wil
ikmijn hoogleraar, ‘intellectuele vader’ en promotor noemen. Zonder JoopGoudsblom
zou ik waarschijnlijk niet eens ooit de studie van de sociologie hebben afgemaakt.
Dank Joop! In de loop van die studie heb ik het werk en de persoon van Norbert
Elias leren kennen, en voor zowel zijn werk als zijn persoon heb ik grote waardering.
Met Paul Kapteyn speel ik al jaren ‘wetenschappelijk haasje-over’; alleen lukt dat
niet en samen kom je ver. Met Bram van Stolk ben ik ook ver gegaan, en gekomen.
Wij hebben samen een paar jaar onderzoek gedaan en dat is zowel intellectueel als
emotioneel bijzonder stimulerend geweest. Herman ten Kroode en ik hebben, als
vrienden en collega's, op de snijzaal gestaan, en samen waren wij voor de dooie dood
niet bang - en nu ook wat minder voor het sterven. In mijn intellectuele familie is
Nico Wilterdink een Pietje precies die toch de zon in het water kan zien schijnen,
graag zelfs. Met zijn passie voor zorgvuldig formuleren heb ik vaak mijn voordeel
gedaan. Ook Bram de Swaan en ik zijn geestverwanten. Hij heeft mij zowel
intellectueel als op praktische manieren vooruit geholpen, bijvoorbeeld door mij te
vragen een reactie op zijn oratie te schrijven, door met me over een uitgever voor
dit boek te praten, en door me uit te nodigen deel te nemen aan de projectgroepen
‘sociogenese van de verzorgingsstaat’ en ‘sociogenese van psychische problemen’.
Voor de vaak sprankelende bijeenkomsten van die projectgroepen dank ik ook de
andere leden ervan, vooral Wouter Gomperts, Ali de Regt en Rineke van Daalen.
Ook Christien Brinkgreve hoort in dit rijtje, maar haar wil ik speciaal noemen vanwege
onze oude vriendschappelijke rivaliteit.
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Voor mijn werk zijn ook een aantal buitenlandse vrienden en collega's van belang
geweest. Van hen wil ik graag Michael Schröter; Richard Kilminster, Stephen
Mennell, Artur Bogner, Eric Dunning enMike Featherstone noemen. Hunwaardering
en vriendschap is op momenten van grote betekenis geweest.
Bijzondere dank gaat uit naar het Postdoctoraal Instituut voor de Sociale

Wetenschappen voor de periode dat ik daar te gast heb mogen zijn.
Dat dit boek er is dank ik op een wel heel speciale manier aan Micha de Winter.

Zonder hem, en de Algemene Sociale Wetenschappen in Utrecht, was het er nog
lang niet geweest.
Van mijn ouders heb ik het meeste geleerd. Hun visie op het leven klinkt misschien

wel het sterkst in dit boek, althans, dat mag ik hopen. Aan hen heeft het in ieder geval
niet gelegen. Vooral de zelfkennis en mensenkennis van mijn vader, en ook zijn op
begrip van de geschiedenis van de mensheid gestoeld relativeringsvermogen, heeft
via mij sociologie gebaard. Maar wat zou het zijn geworden zonder mijn moeders
waarheidsdrang en rechtvaardigheidsgevoel. Dank aan mijn ouders.
Met mijn broer en paranimf deel ik deze familiegevoelens en nog veel meer. Dank

Luuk. Mijn zus en ik woonden wat ver van elkaar; ze komt nu gelukkig dichterbij
wonen. Welkom Angela.
Zo'n vader als ik zelf had wil ik ook zijn. Kinderen van vlees en bloed zijn veel

belangrijker dan geesteskinderen: dank aan Julia en Roos. In de laatste weken van
het ter wereld brengen van dit geesteskindje heb ik wel enigszins tegen dit principe
moeten handelen. Daarom: extra dank aan Roosje.
Mijn levensgezel heb ik eens gezegd dat ik haar niet zou bedanken; al die

proefschriften met dankwoorden aan het meisje dat moest wijken voor het werk, daar
hield ik niet van, zei ik. Wat kan ik toch hoogmoedig zijn. Dank aan mijn geliefde,
Truus.
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Inleiding

1 Over het ontstaan van dit boek

De golf van emancipatie en verzet die Nederland in de tweede helft van de jaren
zestig overspoelde, liet uiteraard ook sociologen en hun organisaties niet onberoerd.
In Amsterdam, in een kring van mensen rond de hoogleraar J. Goudsblom, werden
deze veranderingen vooral besproken aan de hand van de civilisatietheorie van
Norbert Elias. Omdat die theorie dergelijke veranderingen in het middelpunt van de
belangstelling stelt en zich daarbij richt op de verbanden tussen maatschappelijke en
psychische processen, bood zij een veelomvattend oriëntatiekader aan de hand
waarvan de recente veranderingen werden besproken en - wat later - onderzocht.
Een vraag die destijds velen bezig hield was die naar de actualiteitswaarde van deze
theorie. Het onderzoek van Elias was immers beperkt gebleven tot sociale en
psychische processen in westerse samenlevingen tussen de vijftiende en de
negentiende eeuw. Vandaar dat aan de vraag naar de betekenis van de recente
taboedoorbraken en van het geheel van de maatschappelijke veranderingen voor de
civilisatietheorie veel aandacht werd besteed. Maar ook afgezien van die theorie
stonden sociologen - zoals zij ook nu nog doen - voor het inhoudelijke probleem de
snelle en ingrijpende veranderingen op vrijwel alle terreinen van het samenleven te
interpreteren en te verklaren. In Amsterdam stond de vraag naar de richting van de
veranderingen dan ook evenzeer centraal als die naar de betekenis van de recente
taboedoorbraken voor de civilisatietheorie. Was het westerse civilisatieproces van
richting veranderd?
Mijn eerste schriftelijke bijdrage aan deze discussie bestond uit een ‘paper’ voor

het zevende internationale congres van sociologen in 1970, gehouden in Varna,
Bulgarije. Het is kenmerkend voor het democratiseringsstreven uit die tijd dat de
International Sociological Association die het congres
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organiseerde voor het eerst ook een aantal studenten uitnodigde om op het congres
een lezing te houden. Via de hoogleraar H.M. Jolles bereikte ookmij zo'n uitnodiging,
en de bijdrage die ik schreef om haar te kunnen aannemen handelde over het jeugd-
en studentenprotest (Wouters 1972a). In mijn benadering van dat onderwerp hanteerde
ik de uitgangspunten van de figuratie- of processociologie, die nu ook bekend staat
als de Amsterdamse school: een historisch-vergelijkende procesbenadering met een
sterke belangstelling voor de samenhang tussen sociale en psychische processen.
Mede omdat de in dat artikel ontvouwde ideeën en gedachtengang ook in dit boek
centraal staan, volgt hier een korte samenvatting:

Andere tijden, andere problemen. Veranderingen in het netwerk van
interdependenties waarin mensen met elkaar verbonden zijn, gaan gepaard
met veranderingen in de sociale definitie van wat zij urgente en belangrijke
problemen vinden. Ook de onderlinge rangschikking van individuen en
groepen, hun sociale stratificatie, houdt verband met de rangschikking van
samenlevingsproblemen naar actualiteit en urgentie. Sociale stratificatie
verwijst naar sociale ongelijkheid, uitgedrukt in termen van hoog en laag
(vgl. Goudsblom 1988b: 91-103). Wat hoog wordt gevonden en wat laag,
vormt een afspiegeling van de kracht en de zwakte van individuen en hun
groepen bij het zich verweren tegen urgent geachte gevaren en hun angsten
daarvoor. De manier waarop mensen elkaar onderling vergelijken en
rangschikken volgt dus min of meer uit hun definitie van de problemen
van het samenleven, van de gevaren die ze signaleren en de angsten die
ze ervaren. Zo zullen in gepacificeerde samenlevingen problemen van
materiële zekerheid aan actualiteit en belang winnen ten opzichte van
problemen die met geweld en fysieke veiligheid hebben te maken. En in
vreedzame enwelvarende (verzorgings)staten zullen problemen van geweld
en armoede beide minder prominent zijn en zal een gedifferentieerd scala
van overige problemen van leven en samenleven, zoals problemen van
oriëntatie of kennis, (status)verhoudingen, levensstijl, zin- en
betekenisverlening, meer in het centrum van de collectieve belangstelling
komen te staan.1

Toen in de westerse verzorgingsstaten de problemen van fysieke veiligheid
en materiële zekerheid in processen van staatsvorming, verstatelijking en
industrialisering binnen staten minder urgent waren geworden, groeiden
er jongeren op voor wie vrijheid en welvaart zo vanzelfsprekend waren
dat ze zich afvroegen ‘Wat komt na vrijheid en welvaart?’2 Problemen die
betrekking hebben op wat men
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destijds de ‘kwaliteit van het samenleven’ ging noemen, kregen in de
tweede helft van de jaren zestig steed duidelijker contouren. In de sociale
hiërarchie en in de statuscompetitie verloren de traditionele statuscriteria,
die verwijzen naar verhoudingen inzake geweld en geld, aan gewicht ten
opzichte van criteria die naar de ‘kwaliteit’ van individuen en
samenlevingen verwijzen. Daarmee raakten de statuscriteria
gedifferentieerder: levensstijlen, de manieren waarop mensen in hun
alledaagse omgang blijk geven van hun sociale kennis en zelfkennis,
wonnen aan belang. De toonaangevende sociale bewegingen uit de jaren
zestig (en zeventig), met name het jeugd- en studentenprotest, vormden
hiervan een uitdrukking.

Ook in mijn doctoraalscriptie uit 1971, over ontwikkelingen in de verhouding tussen
mannen en vrouwen, ouders en kinderen, ouderen en jongeren, stond de vraag naar
de betekenis van de recente sociale veranderingen voor de civilisatietheorie, maar
vooral voor de richting van het westerse civilisatieproces centraal (Wouters 1971a).
De ondertitel luidde ‘een voorstudie’, waarmee ik aangaf hieraan verder te willen
werken, maar de aangevraagde promotiebeurs bij ZWO - nu NWO - werd afgewezen.
Een drukke baan als ‘stafdocent cultureel werk’ aan een sociale academie en een
druk gezinsleven lieten in die jaren weinig ruimte voor sociologische ambities. Tot
1976 heb ik mij beperkt tot het vertalen, samen met Bram van Stolk, van De
gevestigden en de buitenstaanders (Elias en Scotson 1976). Dit boek had volgens
ons niet de waardering gekregen waarop het aanspraak kon maken en mede om deze
reden heeft Elias speciaal voor de Nederlandse vertaling een theoretisch essay
geschreven. Dit essay, een uitwerking van het in dit boek ontwikkelde perspectief
op sociale en psychische processen in de verhouding tussen gevestigden en
buitenstaanders, heeft ons beider sociologische werk beïnvloed.
Een baan aan de faculteit geneeskunde van de Rijksuniversiteit Utrecht stelde me

weer in staat onderzoek te doen en tussen 1976 en 1980 zijn er vijf studies verschenen,
waarvan er hier vier meer of minder bewerkt zijn opgenomen. Alle vijf, evenals de
samenmet Bram van Stolk geschreven monografie Vrouwen in tweestrijd (Van Stolk
en Wouters 1983), zijn het pogingen om intellectueel greep te krijgen op sociale en
psychische processen uit de jaren zestig en zeventig. In het begin van de jaren tachtig,
toen zich in die processen een kentering voltrok en de periode van emancipatie en
verzet omsloeg in een periode van assimilatie en berusting, heb ik ook deze
veranderingen beschreven en geïnterpreteerd met behulp van de ontwikkelde these
van informalisering en formalisering. In de hoofdstukken IV en V wordt
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deze omslag rechtstreeks aan de orde gesteld.
In alle sociale processen laten zich tendensen tot formalisering en informalisering

onderscheiden; er zijn altijd wel groepen die trachten formele regels aan anderen op
te leggen en groepen die proberen zich daartegen te verzetten of zich eraan te
onttrekken. In deze processen zal dan weer de ene groep aan de winnende hand zijn
en dan weer de andere, en afhankelijk daarvan doen zich fasen van formalisering
dan wel informalisering voor. Ook op de lange termijn van een of meerdere eeuwen
kan een van deze tendensen sterker zijn dan de andere, en op die manier kunnen zich
langetermijnfasen van formalisering en informalisering aftekenen. In de periode van
onderzoek die Elias bestrijkt, vanaf het einde van deMiddeleeuwen tot aan het begin
van de negentiende eeuw, zijn in het Westeuropese civilisatieproces
formaliseringsprocessen dominant geweest.3 Hoewel zich ook in deze periode
fasewisselingen van formalisering en informalisering hebben voorgedaan, werden
over het geheel genomen steeds meer aspecten van het gedrag onderworpen aan
strakkere reguleringen, deels in de vorm van wetten, deels in de vorm van
gestandaardiseerde en geformaliseerde ‘goede manieren’. Deze formaliseringstrend
heeft vermoedelijk een hoogtepunt bereikt in het ‘Victoriaanse tijdperk’, waarna in
de twintigste eeuw, eveneens in golfbewegingen, informalisering dominant is
geworden. Allerlei strikte omgangsvormen zijn in toenemende mate versoepeld; het
aantal variaties binnen het spectrum van toegestaan gedrag is aanzienlijk uitgebreid.
Volgens het onderzoek en de theorie van Elias gaat zo'n uitbreiding van toegestane
gedragsalternatieven gepaard met een verbanning van extremen: het spectrumwordt
gevarieerder van samenstelling maar minder breed. In emancipatieprocessen hebben
niet alleen de zich emanciperende groepen nieuwe gedragskansen voor zichzelf
opgeëist, maar zijn de Algemeen Beschaafde Omgangsvormen zodanig veranderd
dat de marges voor de oudere gevestigde groepen tegelijk kleiner zijn geworden. Dit
is gegaard gegaan met een toenemende gevoeligheid voor nuances en variaties en
voor subtiele, informele sociale druk bij alle groepen die zich vertegenwoordigd
weten in de machtscentra waarop de Algemeen Beschaafde Omgangsvormen zijn
afgestemd - en dat zijn er in de loop van de twintigste eeuw steeds meer geworden.
Deze veranderingen hebben ook implicaties voor de persoonlijkheidsstructuur, de
emotiehuishouding. In het maatschappelijk verkeer zijn de eisen aan de kunst van
het dwingen zowel als aan de kunst van het ontsnappen aan deze dwang steeds hoger
opgevoerd, en zijn de gevoeligheid en flexibiliteit in de omgang gestegen. De
‘informaliseringsthese’ stelt dan ook dat de in principe voor iedereen geldende
Algemeen Beschaafde Omgangsvormen hogere eisen aan de zelfregulering en
zelfbeheersing
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zijn gaan stellen en dat het gevergde patroon vanzelfregulering op een hoger niveau
van wederzijds verwachte zelfbeheersing wijst. Ook dit aspect komt in dit boek
uitvoerig aan de orde. Daarnaast zullen meer algemene problemen betreffende
civilisering en informalisering aan de orde komen. Een belangrijkmethodisch principe
hierbij is de gedachte dat veranderingen in dominante omgangscodes aanwijzingen
bieden voor wijzigingen zowel in (a) de machts- en afhankelijkheidsverhoudingen
en de daaruit voortvloeiende problemen van het samenleven waarvoor mensen zich
gesteld zien als in (b) de zelfregulering waarmee individuen deze problemen tegemoet
treden.
Veranderingen in gedtags- en gevoelsstandaarden, in de Algemeen Beschaafde

Omgangsvormen en -idealen, hebben niet alleen betrekking op de manieren waarop
mensenmet elkaar omgaanmaar ookmet die waarop zemet zichzelf omgaan. Daarom
is het mogelijk om, overeenkomstig het programma van Elias, inzicht te verschaffen
in zowel sociale als psychische processen, in zowel de veranderingen tussenmensen
als die in mensen. Van deze veranderingen is nagegaan of en in hoeverre ze in de
richting van informalisering dan wel formalisering zijn verlopen.
Naar het zich laat aanzien, heeft het proces van informalisering zich tot nu toe in

drie golven voltrokken: rond de vorige eeuwwisseling, met name in het laatste
decennium van de negentiende eeuw (het ‘fin de siècle’), in de jaren twintig (de
‘roaring twenties’) en in de jaren zestig en zeventig. Deze informaliseringsfasen zijn
steeds gevolgd door fasen van hernieuwde formalisering.

In mijn studie van het lange-termijnproces van informalisering heb ik mij vooral
gericht op twee deelgebieden: op seks en dood, dat wil zeggen op ontwikkelingen
in de verhouding tussen de seksen en in die tussen stervenden en voortlevenden.
Deze verhoudingen zijn van doorslaggevend belang voor het begin en het einde van
ieder mensenleven. Voor wat betreft deze ontwikkelingen luidt de formaliseringsthese
dat de gevaren rond seks (zoals seksueel geweld en seksuele intimidaties,
geslachtsziekten, ongewenste zwangerschap) en dood (met name door geweld) in
het lange-termijnproces van formalisering steeds verder door meer uitgebreide en
strakkere reguleringen zijn ingedamd, terwijl in datzelfde proces ook de emoties en
impulsen die fysiek en seksueel geweld zouden kunnen uitlokken met behulp van
die reguleringen steeds sterker zijn bedwongen, en ook verborgen. De meer primaire,
gevaarlijke emoties inzake seks en dood werden uit het bewustzijn geweerd, zoals
ook de gebeurtenissen van minnen en sterven uit het samenzijn werden geweerd: ze
voltrokken zich steeds meer achter sociale coulis-
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sen. De op seks en dood toegespitste informaliseringsthese luidt dat in het
lange-termijnproces van informalisering het vermijden van die gevaren steeds minder
door middel van directe dwang van anderen via wetten en strakke omgangsvormen
heeft plaatsgevonden en steeds sterker door middel van een stijgend niveau van
wederzijds verwachte zelfbeheersing, op grond waarvan een versoepeling en
nuancering van de ‘goede manieren’ inzake seks en dood is opgetreden. Tegelijk
met de wederzijds verwachte zelfbeheersing steeg ook de nieuwsgierigheid naar
hetgeen in de loop van voorgaande eeuwen steeds meer achter sociale coulissen is
geraakt, naar zowel seks als dood, en werden de desbetreffende emoties en impulsen
weer sterker tot het bewustzijn toegelaten.

In dit boek heb ik mijn werk, waarvan sommige stukken oorspronkelijk samen met
iemand anders werden geschreven, zoveel mogelijk in chronologische volgorde
gepresenteerd.4 De hoofdstukken doen verslag van een voortgaande precisering,
aanvulling en uitbreiding van de ‘informaliseringsthese’ en van de samenhang tussen
sociale en psychische processen in deze eeuw, vooral sinds 1930.

2 Over het bronnenmateriaal

Aan de studies die in dit boek zijn bijeengebracht liggen drie soorten bronnen ten
grondslag. In de eerste plaats gaat het om bronnen met een ‘notering’ op de
commerciële markt, zoals adviesboeken inzake huwelijk en seksualiteit en
etiquetteboeken. Deze teksten hebben een functie voor een groot en gevarieerd
publiek. De schrijvers en lezers van deze boeken en advertenties richten zich tot
elkaar via uitgevers van boeken en kranten die daar een bron van inkomsten uit
hebben. De manieren- en adviesboeken zijn doorgaans afgestemd op de bovenlagen
met een voorbeeldfunctie, maar, afgaande op de geschatte omzet die met deze teksten
is gemoeid alsmede op de pragmatische intentie waarmee ze worden geschreven en
gelezen, kunnen deze teksten gelden als bronnenmateriaal dat aanwijzingen bevat
voor veranderingen in de codes en idealen van het grote en brede publiek dat zich
richt naar deAlgemeenBeschaafdeOmgangsvormen.Naarmate emancipatieprocessen
voortschreden zijn dat steeds meer de groepen uit een steeds breder wordend
maatschappelijke midden geworden.5 Het zijn bronnen met een marktwaarde, ofwel
commerciële bronnen. De concurrentie op deze markt is groot en uit het feit dat dit
soort uitgaven snel gedateerd
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aandoen valt op te maken dat zij veel tijdsgebonden informatie bevatten. Daarom
staan zij doorgaans in betrekkelijk laag aanzien, ook onder sociale wetenschappers,
maar om diezelfde reden lijken manieren- en adviesboeken die richtlijnen en idealen
bevatten juist bij uitstek geschikt als ‘unobtrusive sources’ voor de bestudering van
sociale en psychische processen.
De tweede soort van bronnen zijn ministeriële nota's of onderzoeksrapporten,

uitgegeven door de Staatsuitgeverij. Zij worden niet of nauwelijks om commerciële
redenen uitgegeven en de kosten ervan worden als regel niet door de inkomsten eruit
gedekt. Deze door de staat gesubsidiëerde publikaties verschijnen in het kader van
processen van oriëntatie en beleid in politieke, sociaal wetenschappelijke en algemeen
intellectuele kringen. Deze publikaties zijn geschreven door en voor deze kringen
en als bronnenmateriaal kunnen zij geacht worden zeggingskracht te hebben voor
wat aan dominante opvattingen leeft onder een maatschappelijke voorhoede van
beleidsbeïnvloeders en -bepalers. Het zijn officiële of gezaghebbende bronnen.
Hetzelfde geldt voor de in hoofdstuk X gebruikte ‘paleisdocumenten’ die door de
voorbeeld- en symboolfuncties van vorstelijk gedrag zelfs exponentiële zeggingskracht
hebben. Met betrekking tot de verhouding tussen stervenden en voortlevenden geldt
dit ook voor hetgeen daarover in de vakliteratuur en de handboeken voor artsen en
verpleegkundigen staat.
Verder is in dit boek gebruik gemaakt van bronnenmateriaal dat niet uit

gepubliceerde teksten bestaat, maar uit persoonlijk genoteerde uitspraken en
observaties, die systematisch werden verzameld in interviews en participerende
observatie, met vrouwen die van hun man waren weggelopen en waren opgenomen
in een opvang- en crisiscentrum, met stewardessen, en met eerstejaars studenten in
de geneeskunde op een ‘snijzaal’.
Ten slotte komen in dit boek een aantal citaten van George Orwell en Tom Wolfe

voor. Het werk van deze schrijvers heb ik, zij het spaarzaam, gebruikt omdat ik hen
reken tot de beste contemporaine waarnemers van de trends die ik bestudeer.
Bij elkaar bieden al deze bronnen een gevarieerd zicht op verschillende sectoren

van de samenleving; ze tonen als het ware elkaar aanvullende uitsneden van brede
processen die zich overal in de samenleving hebben voorgedaan en waaraan niemand
zich geheel heeft kunnen onttrekken.
Uit deze bronnen komt een vermindering van de sociale en psychische afstand

tussen klassen, seksen en generaties, evenals andere aspecten van het proces van
informalisering duidelijk tot uiting.
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3 Samenvatting en verantwoording

Hoofdstuk I

Het eerste verslag van het onderzoek van Christien Brinkgreve en Michel Korzec
(Brinkgreve en Korzec 1976) naar veranderingen in de adviesrubriek ‘Margriet weet
raad’ (in combinatie met onvrede over de intellectuele mogelijkheden van de baan
aan een sociale academie) vormde de aanleiding tot het schrijven van het artikel dat
hier in gewijzigde vorm als eerste hoofdstuk is opgenomen. De titel ‘Is het
civilisatieproces van richting veranderd?’ is een rechtstreekse verwijzing naar de
vraag die hierboven centraal werd genoemd. Elias had de versoepeling van de
gedragsstandaarden in de jaren twintig en dertig als beperkt en slechts tijdelijk
geïnterpreteerd. Hij meende de voorboden van een nieuwe verstrakking van
gedragscodes en zelfcontroles waar te nemen. De toenemende versoepelingen en
‘permissiviteit’ in de jaren zestig en zeventig logenstraften deze visie. Het hoofdstuk
bevat een uiteenzetting van de criteria ter bepaling van civilisatieprocessen die in de
civilisatietheorie zijn besloten en aan de hand van deze civilisatiecriteria volgt dan
een bespreking van een aantal van de veranderingen die onder het begrip
informalisering worden gerangschikt. Deze bespreking mondt uit in een nuancering
van de civilisatietheorie aan de hand van de ‘informaliseringsthese’.
Dit hoofdstuk is gebaseerd op een artikel uit 1976 dat in de tegenwoordige tijd

was gesteld (Wouters 1976). Omdat de veranderingen die er aan de orde komen
typerend zijn gebleken voor de periode van de jaren zestig en zeventig, heb ik de
verleden tijd ingevoerd. Verder is het artikel licht bewerkt, en wordt de samenvatting
van de civilisatietheorie, destijds als appendix toegevoegd, hier in het hoofdstuk
geïntegreerd.

Hoofdstuk II

Het tweede hoofdstuk is in 1979 geschreven als reactie op de oratie van A. de Swaan.
In die oratie legt De Swaan een verband tussen sociale en psychische processen, en
wel tussen de angst voor fysiek en seksueel geweld zoals die tot uiting komt in de
uitgaansbeperkingen uit de vorige eeuw en de uitgaansangst die later, via een proces
van sociale vererving, als agorafobie bekend werd. Daarentegen leg ik het accent op
angst voor statusverlies: het ‘fatsoen’ van zichzelf respecterende burgers stond hen
niet toe de grote sociale afstand tot lagergeplaatsten uit het oog te verliezen. Wie
zich niet aan die code van mijdingsgedrag hield ‘gaf zich af’. Dit hoofdstuk beschrijft
hoe
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de code van het mijdingsgedràg fungeerde ter demonstratie en handhaving van de
sociale scheidslijnen en ter bescherming van de gevoeligheden en de zelfbeheersing
van de gevestigden tegen aanvallen erop door buitenstaanders. De dominante
omgangsvormen, die de geïnstitueerde machtsverhoudingen symboliseren, werden
door aan macht winnende groepen genegeerd of aangevallen. In processen van
democratisering verminderden de mogelijkheden voor gevestigden om die veelal
vernederende sociale afstand zo groot te houden en werden zij tot een meer directe
onderlinge omgang en tot onderhandelingen met hun ‘minderen’ gedwongen. Zo
namen ook hun gedragsalternatieven toe en raakten beide partijen verwikkeld in een
proces van informalisering. In dit proces moesten alle betrokkenen hun ‘statusangst’
en hun angst voor elkaar sterker onder controle zien te krijgen.
Aan dit hoofdstuk is een epiloog toegevoegd over statusangst en statusgeheimen.

Deze epiloog behandelt de toegenomen angst om over het verlangen naar meer status,
over de successen en nederlagen, en vooral over de ermee gepaard gaande gevoelens
van triomf en vernedering te spreken.
Het bronnenmateriaal dat aan dit hoofdstuk ten grondslag ligt bestaat voornamelijk

uit etiquetteboeken uit de vorige en deze eeuw, dat wil zeggen boeken waarin de
gedragscode van gevestigde groepen, de bovenlagen, wordt geformuleerd. Het
hoofdstuk richt zich daarom vooral op de psychische processen die deze gevestigden
doormaakten toen democratiseringen hen ertoe noopten veel van hun distingerende
en mijdende gedrag op te geven.
De Swaans oratie en mijn reactie erop werden beide in 1979 in De Gids

gepubliceerd (De Swaan 1979, Wouters 1979). De Swaan viel mijn interpretatie van
de recente ontwikkelingen - informalisering - bij en werkte die verder uit, onder
andere met de bekend geworden formulering ‘van bevelshuishouding naar
onderhandelingshuishouding’. De titel van mijn reactie, ‘onderhandelen met De
Swaan’, heb ik hier gepreciseerd door er ‘mijdingsgedrag en statusangst’ aan vooraf
te doen gaan. Voor het overige is het artikel vrijwel ongewijzigd gebleven. De epiloog
is gebaseerd op enkele opmerkingen in een artikel dat in 1989 in De Gids is
verschenen (Wouters 1989e).

Hoofdstuk III

Het derde hoofdstuk gaat in op de betekenis van de toegenomen materiële zekerheid
voor de afhankelijkheidsverhoudingen tussenmensen, met name die tussen de seksen,
alsook voor hun persoonlijkheid of mentaliteit. De respondenten waren voornamelijk
uit de arbeidersklassen afkomstig. Dit
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hoofdstuk is dus niet, zoals het vorige, gebaseerd op bronnenmateriaal waarin de
gedragscode van gevestigde groepen wordt geformuleerd, maar richt zich vooral op
de psychische processen van stijgende buitenstaanders in processen van
democratisering en emancipatie. Het hoofdstuk betoogt dat de instelling van allerlei
verzorgingsarrangementen, in de eerste plaats De Bijstandswet, een ‘sociaal vangnet’
heeft gespannen dat zich in de jaren zeventig psychisch verankerde als een
‘gemoedsrust van de verzorgingsstaat’ - een voorbeeld van het verband tussen de
maatschappelijke en de psychische structuur. Het ‘recht op bijstand’ heeft - vaak
onbewust - de gedragsalternatieven van vrouwen doen toenemen en hen minder
direct afhankelijk gemaakt van hun mannen, die voor wat betreft hun functie als
kostwinner in een concurrentiepositie met de staat kwamen te verkeren. Sociale
verzekering bleek een persoonlijke zekerheid te hebben gegenereerd. Door de
uitbreiding van verzorgingsarrangementen is de indirecte onderlinge afhankelijkheid
van allen van elkaar via de staat toegenomen - een proces van verstatelijking.
‘De gemoedsrust van de verzorgingsstaat’ was ook de titel van het artikel dat Bram

van Stolk en ik in 1982 publiceerden in hetMaandblad Geestelijke Volksgezondheid
(Van Stolk en Wouters 1982) en is ook opgenomen als paragraaf in Vrouwen in
tweestrijd (Van Stolk en Wouters 1983). Het verschijnt hier met slechts minieme
wijzigingen.

Hoofdstuk IV

Het vierde hoofdstuk is een studie van de kentering aan het einde van de jaren zeventig
en het begin van de jaren tachtig, toen aan de periode van snelle informalisering een
einde was gekomen en een omslag plaatsvond naar een periode van (re)formalisering
- het ‘no nonsense’ tijdperk van bezuinigingen. Deze kentering wordt in dit hoofdstuk
opgevat als een collectieve verandering in gedrag, gevoel en moraal. Zoals de titel
‘Formalisering en informalisering; twee fasen in civilisatieprocessen’ aangeeft, bevat
het een meer algemene theoretische interpretatie en verwerking van de veranderingen
die zich in de jaren tachtig hebben doorgezet. Een aantal verschillen tussen de twee
meest recente fasen van formalisering en informalisering wordt hier nader uitgewerkt,
met name het verschil in zelfbeeld en wij-beeld en in de criteria ter bepaling en
waardering van elkaars plaats binnen de maatschappelijke rangorde. Deze verschillen
worden nader gedocumenteerd aan de hand van een kort overzicht van veranderingen
in het geschreven en gesproken Nederlands en van enkele andere voorbeelden die
de structuur van de veranderingen in deze twee fasen helpen ver-
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duidelijken. Het hoofdstuk eindigt met de stelling dat hoewel zich in de jaren tachtig
een proces van (re)formalisering van voorafgaande informaliseringen voltrekt, het
sociale en psychische proces van informalisering daarmee nog niet is afgelopen.
De eerste versie van dit hoofdstuk is in 1984 geschreven. In 1986 werd een latere

versie gepubliceerd in Theory, Culture & Society (Wouters 1986a).

Hoofdstuk V

Hoofdstuk V is een nadere empirische uitwerking van het vorige hoofdstuk, en wel
op grond van een vergelijking van de in de jaren tachtig verschenen nieuwe
etiquetteboeken met die uit de periode tussen 1930 en 1965. Tussen 1966 en 1979 -
in de fase van snelle informalisering - verschenen er geen nieuwe etiquetteboeken,
maar was er een hausse in emancipatie- en zelfontplooiïngsliteratuur. De vergelijkende
inhoudsanalyse van oude en nieuwe etiquetteboeken is toegespitst op veranderingen
in omgangsvormen en -idealen tussen de seksen. Uit de analyse komen een vijftal
samenhangende veranderingen opvallend naar voren. Deze samenhang komt tot
uiting in grotere ontwikkelingslijnen, waarvan er twee worden uitgewerkt: de
verandering van een bescherming van vrouwen door mannen in de richting van
zelfbescherming, en de verzwakking van het accent op sociale scheidslijnen en het
volgens statuscriteria ‘afstand houden’ naar het accentueren van een algemeen ‘recht
op privacy’.
Dit hoofdstuk verscheen voor het eerst als artikel in 1985 (Wouters 1985a) in het

Amsterdams Sociologisch Tijdschrift en is hier in licht gewijzigde vorm opgenomen.

Hoofdstuk VI

In hoofdstuk VI staan de veranderingen in de omgangsvormen tussen de seksen
opnieuw centraal. Het biedt een uitwerking van de betekenis van de processen van
democratisering en informalisering voor onderwerpen als het verdwijnen van de
chaperonnage bij het bezoeken van dancings, seksueel geweld, ongewenste
intimiteiten of seksuele intimidaties op het werk en in de prostitutie. Dit hoofdstuk
berust op een vergelijking van recente regeringsrapporten over seksueel geweld en
seksuele intimidaties met een ouder (1931) regeringsrapport over ‘het dansvraagstuk’.
Daaruit blijkt dat men in de jaren twintig en dertig niet verwachtte dat iemand, vrouw
of man, de gevaren en angsten voor een ‘vrije’, dat wil zeggen niet gesuperviseerde
omgang tussen de seksen in ‘dancings’ aan zou kunnen. In de zelfcontrole
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van beide seksen werd geen vertrouwen gesteld; beide zouden aan hun ‘lagere lusten’
ten prooi vallen. Dat gevaar en de angst ervoor moest door sociale controle worden
voorkomen. Uit de vergelijking van het ‘dansrapport’ met recente regeringsrapporten
over seksueel geweld en intimidaties blijkt, dat toen de code voor sociale en seksuele
toenaderingen minder star en formeel werd, ieders individuele gevoeligheid voor de
kunst van het toenaderen en afhouden was toegenomen, evenals de daaraan gestelde
eisen. Ten slotte wordt in dit hoofdstuk gewezen op het gestegen verlangen naar een
alert soort van plezierige spanning en opwinding, die zich ook uit in provocaties van
de eigen en elkaars emotieregulering.
Het hoofdstuk vormt een bewerking van twee artikelen die voor het eerst zijn

verschenen in hetMaandblad Geestelijke Volksgezondheid en in Intermediair
(Wouters 1985c en 1986b).

Hoofdstuk VII

Hoofdstuk VII neemt als uitgangspunt een Amerikaans onderzoek naar de
‘emotie-arbeid’ van stewardessen, een soort van arbeid die zich uitbreidt met de sterk
groeiende ‘service-industrie’. Het materiaal van deze studie, aangevuld met eigen
materiaal uit interviews met luchtvaartpersoneel, bood de gelegenheid de theorie en
het proces van informalisering te vergelijken met een onderzoek waarin een
‘sociologie van emoties’ wordt uitgewerkt. Deze vorm van sociologiebeoefening
maakt de laatste jaren opgang en zij bekrachtigt het streven om sociale en psychische
processen in onderlinge samenhang te bestuderen, als veranderingen in sociale én
individuele emotieregulering. De in dit hoofdstuk gepresenteerde studie van de
‘emotie-arbeid’ van stewardessen toont aan dat informaliseringsprocessen zich ook
‘in de lucht’ hebben voorgedaan. Het hoofdstuk vervolgt met een beschouwing van
het verband tussen enerzijds de stijging van de sociale en pychische druk die mensen
op elkaar en zichzelf uitoefenen wanneer interdependentienetwerken zich uitbreiden
en verdichten, en anderzijds de groei van het verlangen naar bevrijding van die druk,
zoals die tot uiting komt in nostalgie. Met het oog op het romantiserende appèl van
de term ‘sociologie van emoties’ eindigt dit hoofdstuk met het voorstel deze term te
wijzigen in ‘sociologie van emotieregulering’.
Dit hoofdstuk verscheen in 1988 als artikel in het Amsterdams Sociologisch

Tijdschrift (Wouters 1988b). Het is gewijzigd en aangevuld.
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Hoofdstuk VIII

Hoofdstuk VIII doet verslag van twee confrontaties met de dood: de dood van vrienden
en verwanten (rouwen) en die van onbekenden (snijzaal). De gegevens over
veranderingen in het rouwen worden voornamelijk ontleend aan etiquetteboeken. Er
blijkt uit dat de rituele aspecten van het rouwen aan kracht hebben ingeboet en dat
de persoonlijke, individuele of privé-kant ervan aan kracht heeft gewonnen. Ook de
dominante standaard van rouwgedrag is informeler en individueler geworden, vergt
meer van de zelfregulering en geeft uitdrukking aan de vermindering van
machtsverschillen in de samenleving.
Het tweede deel van dit hoofdstuk is een verslag van een participerende observatie

op een ‘snijzaal’ voor studenten in de geneeskunde. De observaties van de reacties
op de confrontatie met onbekende dode lichamen, alsmede publikaties van studenten
over het gebeuren op de snijzaal wijzen op een groeiende gevoeligheid,
individualisering en sociale dwang tot zelfdwang - op informalisering.
De studie, geschreven in samenwerking met Herman ten Kroode en voor het eerst

verschenen in 1980 in De Gids (Wouters en Ten Kroode 1980), is in dit hoofdstuk
aangevuld met enkele passages over het rouwen, ontleend aan etiquetteboeken die
in de jaren tachtig zijn verschenen.

Hoofdstuk IX

Hoofdstuk IX is een verslag van de veranderingen in de dominante code voor de
omgang tussen stervenden en voortlevenden in Nederland sedert 1930. Het is een
aanvulling op hetgeen in het vorige hoofdstuk aan de orde kwam. De studie toont
aan dat de regulering van macht en emoties in deze omgang tot in het midden van
de jaren vijftig een ‘regime van stilte en gewijde leugens’ bekrachtigde. Daarna heeft
zich een versoepeling van deze rigide en rituele regulering van gedrag en emoties
doorgezet en is zij steeds sterker gevarieerd. Een ‘emancipatie van stervenden’ ging
gepaard met een ‘emancipatie van emoties’ - allerlei taboes en afweermechanismen
rond sterven en dood verbleekten naarmate de sociale (hiërarchische) en psychische
afstand tussenmensen en groepen in de samenleving verminderde. Deze ontwikkeling
wordt eerst beschreven en vervolgens geïnterpreteerd in termen van de processen
van democratisering en informalisering, van een regulering van macht en emoties
aan het levenseinde die minder hiërarchisch, meer open, informeler en individueler
is geworden. De toename van openheid en belangstelling voor deze zaken wordt niet
alleen geïnter-
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preteerd als een vermindering van ontkenning en verdringing van (doods) angsten
maar tevens als voortgaande oefeningen in het verdragen van gevoelens van
machteloosheid. In dat proces zijn de eisen die worden gesteld aan de gangbare
regulering van gedrag en emoties inzake sterven en dood gestegen, evenals het
sterfelijkheidsbesef. De analyse toont tevens aan dat naarmate religieuze opvattingen
en gevoelens aan belang inboetten - secularisering - de kennis van en de belangstelling
voor psychische en sociale processen in een voortgaand proces van toenemende
tussenmenselijke identificatie is toegenomen - psychologisering en sociologisering.
Het bronnenmateriaal waarop een historisch vergelijkende inhoudsanalyse is

toegepast bestaat uit de belangrijkste boeken en tijdschriften voor artsen en
verpleegkundigen. Dit hoofdstuk verscheen in 1989 als artikel in het Amsterdams
Sociologisch Tijdschrift (Wouters 1989d).

Hoofdstuk X

In dit hoofdstuk worden veranderingen in de uitoefening en de beleving van het
koningschap in deze eeuw gesignaleerd en geïnterpreteerd. Het eerste deel is gericht
op de veranderingen in de manier waarop de drie generaties van vorstinnen hun
voorbestemming tot het koningschap hebben opgevat en er gestalte aan hebben
gegeven. Hier blijkt dat ook aan onze vorstinnen steeds hogere eisen van directheid,
tact en flexibiliteit in de omgang werden gesteld, waardoor ook zij minder
hiërarchische afstand aan de dag konden - en wilden - leggen. Een persoonlijker en
openhartiger omgang - deel van processen van democratisering en informalisering
- heeft de opeenvolgende generaties van vorstinnen zowel aangezet tot het bewuster
hanteren van emoties als instrumenten voor de ‘presentatie van zichzelf’ als tot het
krachtiger trekken van de scheidslijn tussen het openbare en het privé-leven - een
voortgaande ‘verburgerlijking van koningschap’.

In het tweede deel staat de richting van de veranderingen in vorstelijke levensstijl
en omgangsvormen ter discussie. Zij hebben een bijzonder gewicht door de voorbeeld-
en symboolfuncties van vorstelijk gedrag. Twee berichten - het bericht dat koningin
Beatrix thuis geen ongetrouwde partners wenst te ontvangen en dat zij er de voorkeur
aan geeft metMajesteit te worden aangesproken - lijken te wijzen op een verstrakking
en formalisering van vorstelijk gedrag, maar hier wordt geconstateerd dat het vorstelijk
gedrag in de drie besproken generaties voortdurend informeler is geworden. De
berichten lijken het produkt van de collectieve betekenisverandering die vorstelijk
gedrag in de jaren tachtig heeft ondergaan, van een
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‘conjunctuur’ van sociale en psychische veranderingen. Zij illustreren
perspectiefvertekeningen die symptomatisch zijn voor de veranderingen in sociale
en psychische verhoudingen wanneer een fase van emancipatie en verzet, waarin
gedragscodes informeler worden, omslaat in een fase van assimilatie en berusting,
waarin formaliseringstendensen weer de overhand krijgen.
Vanwege hun symbolische waarde vormen de ontwikkelingen in vorstelijke

gedrags- en gevoelsregulering een exponent van de ontwikkeling in de samenleving
als geheel: over het geheel genomen blijken zij in deze eeuw spiraalsgewijs in de
richting van informalisering te zijn verlopen.
Het bronnenmateriaal bestaat uit drie algemeen toegankelijke ‘paleisdocumenten’.

Dit hoofdstuk verscheen in 1989 als artikel in hetAmsterdams Sociologisch Tijdschrift
(Wouters 1989c).

Hoofdstuk XI

Democratisering, sociale nivellering en informalisering zijn aspecten van dezelfde
trend: een vermindering van machts- en rangverschillen leidt tot informalisering.
Deze trend is tot nu toe slechts dominant in westerse samenlevingen.Mondiaal gezien
lijkt de ongelijkheid in macht en status juist te zijn toegenomen. In dit slothoofdstuk
komt de vraag aan de orde in hoeverre de kans bestaat dat processen van
democratisering en informalisering zich ookmondiaal zullen doorzetten. Zal de trend
van ‘afnemende contrasten en toenemende variaties’ die zich in het Westen tussen
klassen heeft voorgedaan zich ook mondiaal tussen staten voordoen? Deze vraag
leidt onder meer tot een vergelijking van de vroege stadia van de Industriële (en de
Franse Revolutie), waarin de ongelijkheid in macht en status aanvankelijk toenam,
met het vroege stadium van de ‘Anti-Koloniale Revolutie’ waarin staten op dit
moment verkeren. Mondiaal gezien is het postkoloniale tijdperk, waarin de politieke
emancipatie van nieuwe staten ten opzichte van oude neerkomt op een voortgaande
beperking van de mogelijkheden van oude staten om conflicten tussen hen en de
nieuwe staten met geweld te beslechten, pas in de jaren tachtig begonnen. Met het
totstandkomen van de politieke onafhankelijkheid van de nieuwe staten is in de
relaties tussen staten de ‘prijs van geweld’ sterk gestegen, zoals ook tussen klassen
in het Westen die prijs steeg toen alle volwassen burgers via het algemeen kiesrecht
politieke vertegenwoordiging verwierven. In de verdere vergelijking van de structuur
van deze veranderingen tussen klassen en staten blijft de mogelijkheid open dat de
processen van democratisering en informalisering zich ook mondiaal zullen
voortzetten.
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In dit hoofdstuk zijn enkele impressies van een reis naar Madagascar verwerkt (vgl.
Wouters 1989a). Het verschijnt in november 1990 als artikel in Theory, Culture &
Society.

Eindnoten:

1 Als voorbeeld van zo'n ‘horizonverschuiving’ kan het commentaar gelden op de in Brabant
bekende toast ‘Dat we 'm nog maar lang mogen hebben, want lusten zal wel gaan!’ De welvaart
(en gevorderde leeftijd) hadden mijn vader ervan overtuigd dat het andersom was: ‘Dat we 'm
nog maar lang mogen lusten, want hebben zal wel gaan.’

2 Vgl. Kenniston 1969: 227. Dat deze ontwikkeling van een grotere vanzelfsprekendheid van
fysieke veiligheid en materiële zekerheid gepaard gaat met een toenemende nadruk op de
kwaliteit van samenleven blijkt ook uit onderzoek; bijvoorbeeld Inglehart 1977, en Kohr en
Rader (eds.) 1983.

3 Het leggen van deze nadruk impliceert dat er vrijwel altijd ook tegenstromen zijn vast te stellen.
Bepaalde processen, zoals die van formalisering en informalisering, kunnen universeel zijn,
maar in de historisch-vergelijkende processociologie gaat het erom vast te stellenwelke processen
dominant zijn (vgl. Goudsblom e.a. 1989: 22/3).

4 Hoofdstuk IX vormt hierop een uitzondering. Als ik de chronologie volledig had aangehouden
zou dit hoofdstuk over rouwen en de snijzaal het derde hoofdstuk zijn geworden. Het
uitgangspunt van de chronologie raakte hier al te zeer strijdig met dat van een thematische
presentatie. De twee hoofdstukken die direct over sterven en dood gaan staan daarom bij elkaar.

5 De groepen die zich aan de rand daarvan bevinden krijgen in deze bronnen niettemin minder
aandacht. Tegen dit eventuele bezwaar kan worden ingebracht dat in dit boek twee van die
groepen in het middelpunt van de belangstelling staan: vrouwen en stervenden in hun verhouding
tot respectievelijk mannen en voortlevenden.
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Hoofdstuk I
Is het civilisatieproces van richting veranderd?

In dit hoofdstuk gaat het om een eerste verkenning van de vraag of het Westeuropese
civilisatieproces ook na de periode die Elias heeft onderzocht, met name tijdens de
perioden van versoepeling van de omgangsvormen in de twintigste eeuw, in dezelfde
richting is blijven verlopen. Het stellen van deze vraag komt neer op een poging het
verloop van Westeuropese civilisatieprocessen tot in onze tijd te achterhalen. Aan
de hand daarvan kan worden bepaald in hoeverre deze veranderingen de
civilisatietheorie bevestigen dan wel tegenspreken.

1 Processen van civilisering en informalisering: de vraagstelling

Het onderzoek dat Elias in Het civilisatieproces en Die Höfische Gesellschaft
presenteert is grotendeels ‘beperkt’ gebleven tot West-Europa in de periode tussen
de vijftiende en de negentiende eeuw. Het richt zich op ‘civilisatieprocessen die zich
in bepaalde samenlevingen in bepaalde fasen van hun ontwikkeling voltrekken’, en
niet of nauwelijks op ‘het civilisatieproces als een wijdvertakte ontwikkeling die de
gehele geschiedenis van de mensheid omvat’ (Goudsblom 1987a: 57). De
ontwikkelingen die Elias in die periode heeft gesignaleerd zijn door hem onder andere
als volgt samengevat:

... de hele richting van de gedragsverandering, de ‘trend’ van de
civilisatiebeweging [is] overal dezelfde. Steeds dringt de verandering in
de richting van een min of meer automatische zelfbewaking,
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waarbij opwellingen ondergeschikt gemaakt worden aan het gebod van
een tot gewoonte geworden vooruitzien en waarbij een meer
gedifferentieerde en hechtere ‘superego’-apparatuur ontstaat. (Elias 1982
II: 258)

Er staan inHet civilisatieproces verschillende opmerkingen waaruit blijkt dat volgens
Elias de richting waarin de civilisatieprocessen in de negentiende en twintigste eeuw
verlopen, dezelfde is. Ook in het licht van de veranderingen die in gedachten komen
bij de uitdrukking roaring twenties, houdt hij vast aan deze opvatting. Verwijzend
naar het empirisch materiaal uit de door hem onderzochte periode, zegt hij over die
veranderingen:

In elke fase treden allerlei zwenkingen op; vaak ontdekt men een
wisselende toe- of afname van psychische en maatschappelijke bindingen.
(Elias 1982 I: 253)

Zulke schommelingen, zegt Elias, vertroebelen maar al te gemakkelijk het zicht op
de algemene trend van de beweging, vooral als het gaat om schommelingen die
worden waargenomen in de tijd waarin men zelf leeft. Als voorbeeld van zo'n
schommeling noemt hij vervolgens de ontwikkelingen na de Eerste Wereldoorlog:

Tal van maatschappelijke bindingen waardoor het gedrag vóór 1914 werd
ingeperkt, zijn zwakker geworden of geheel verdwenen. (Elias 1982 I:
253)

Na een korte uiteenzetting concludeert hij dat de algemene trend van het
civilisatieproces er niet door wordt aangetast; het is een tijdelijke en beperkte
schommeling.
De vraag of hij met deze conclusie gelijk heeft ligt voor de hand, want het was

ten tijde van de woelingen van de jaren zestig en zeventig - zoals nu nog steeds - niet
moeilijk te zien dat de ontwikkelingen die Elias als een tijdelijke en beperkte
schommeling beschreef, zich verder hebben doorgezet en wel in een versneld tempo
vanaf het midden van de jaren zestig. Wie de veranderingen tegenwoordig probeert
te overzien krijgt al gauw de indruk dat al sedert het einde van de vorige eeuw steeds
meer mensen, van verschillende klasse, generatie en sekse, zich informeler ten
opzichte van elkaar zijn gaan gedragen. Bijvoorbeeld onze taal, kleding, muziek,
dans en haardracht zijn letterlijk en figuurlijk kleurrijker geworden; er kunnen meer
emoties in tot uitdrukking worden gebracht, emoties die eerder niet, in mindere mate
of

Cas Wouters, Van minnen en sterven. Informalisering van omgangsvormen rond seks en dood



29

slechts tussen goede bekendenwerden uitgewisseld. Allerlei zaken die waren verboden
of waaraan maatschappelijke beperkingen waren gesteld, kunnen weer voor het
maatschappelijk voetlicht komen, zonder dat ‘men’ er schande van spreekt. Vooral
op het terrein van de seksualiteit werd het mogelijk, vooral vanaf de jaren zestig,
ervaringen op te doen en daarover openlijk te spreken, hetgeen tevoren de reputatie
ernstig zou hebben aangetast. De omgang in het algemeen is intiemer of gemeenzamer
geworden; zo is men in allerlei verhoudingen, tussen ouders en kinderen, boven- en
ondergeschikten, elkaar wederzijds gaan tutoyeren, en werd het formele
‘Hoogachtend’ veelal vervangen door ‘Met vriendelijke groeten’.
Dit soort van veranderingen werden voor het eerst in 1976 nader belicht door

Christien Brinkgreve en Michel Korzec in hun verslag van onderzoek naar
veranderingen in ‘gevoel, gedrag en moraal gedurende de laatste twintig jaar in
Nederland’ (Brinkgreve en Korzec 1976). De gegevens voor dit verslag hebben zij
ontleend aan twee jaargangen (1954 en 1974) van de rubriek ‘Margriet weet raad’,
een rubriek met adviezen omtrent levensproblemen. Zij stelden onder meer vast dat
méér problemen bespreekbaar werden, dat de vaste regels in de omgang tussen de
seksen minder vast werden en minder streng in acht werden genomen, dat de toon
van de adviezen minder pathetisch werd en minder werd gemarkeerd door strikte
geboden en verboden en dat het emotionele leven van mensen grotere aandacht en
groter gewicht kreeg toegekend (zie ook Brinkgreve en Korzec 1978).
Met één woord kan deze ontwikkeling toenemende informalisering worden

genoemd.1 Wat Elias daar zelf tot dan toe over te berde had gebracht, was (zoals
hierboven aangegeven) niet toereikend. Dat noopte tot nadere bestudering van de
verhouding tussen de processen van civilisering en die van informalisering. Dat
informaliseringsproces wekte immers de voor de hand liggende gedachte dat het hele
civilisatieproces van richting was veranderd, hetgeen een bijstelling van de
civilisatietheorie nodig maakte.2

Die theorie omvat een vrij uitgebreid complex van onderling samenhangende
criteria ter bepaling van civilisatieprocessen, en omdat is gebleken, zoals verderop
in dit hoofdstuk nader wordt aangegeven, dat het hanteren van die criteria veel
problemen en misverstanden kan wekken, volgt hier eerst een samenvatting ervan.
Deze samenvatting is er niet alleen op gericht de verschillende criteria ter bepaling
van civilisatieprocessen te noemen, maar tevens, hoe summier ook, ze in het verband
van de civilisatietheorie én van hetWesteuropese civilisatieproces te plaatsen. Verder
is in de weergave van de samenhangen tussen sociale en psychische processen de
nadruk vooral komen te liggen op de laatste; ook in dit boek als geheel gaat
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de aandacht sterk uit naar veranderingen in emotiereguleringen. Na de presentatie
van deze samenvatting zal nader worden uiteengezet hoe de criteria ter bepaling van
patronen van zelfbeheersing en de richting van civilisatieprocessen in dit boek zullen
worden gehanteerd. Op grond van die richtlijnen volgen dan enkele schetsen van
sociale en psychische processen uit de jaren zestig en zeventig welke onder de noemer
informalisering vallen. Ten slotte worden uit deze schetsen enkele voorlopige
conclusies getrokken over de betekenis van het proces van informalisering voor
zowel de voortgang van Westeuropese civilisatieprocessen in de twintigste eeuw als
voor de sociologische theorie, waarna het hoofdstuk eindigt met een beschouwing
over de werkwijze van Elias bij het interpreteren van de versoepelingen in zijn tijd.

2 Samenvatting van de civilisatietheorie

Centraal staat de samenhang tussen sociale en psychische processen, tussen
veranderende verhoudingen tussen en in mensen, waarbij de volgende zin als
uitgangspunt kan dienen:

Wat verandert is de wijze waarop mensen met elkaar te leven hebben; dus
verandert hun gedrag; dus verandert hun bewustzijn en hun
drifthuishouding als geheel. De ‘omstandigheden’ die veranderen, zijn
niet iets dat als het ware van ‘buiten’ op de mensen afkomt; de
‘omstandigheden’ die veranderen zijn de relaties tussen de mensen zelf.
(Elias 1982 II: 286)

De veranderingen in de betrekkingen tussen mensen, in het netwerk van hun
onderlinge afhankelijkheden, verlopen grotendeels ongepland en onvoorzien, omdat
het veranderingen zijn waarop geen enkele van de betrokken groepen voldoende
greep heeft.
Een van de belangrijkste motoren van verandering in Europa is de onder sterke

concurrentiedruk plaatsgrijpende differentiatie vanmaatschappelijke functies geweest.
De handelingen van steeds meer mensen werden erdoor op elkaar afgestemd. De
enkeling kwam hierdoor onder een druk te staan om zijn gedrag steeds
gedifferentieerder, omvattender, gelijkmatiger en stabieler te reguleren. Terwijl de
dwang tot deze afstemming van het gedrag vanmensen op elkaar in minder complexe
samenlevingen nog vooral rechtstreeks door de betrokkenen wordt uitgeoefend, gaan
in de verdere ont-
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wikkeling van samenlevingen mensen deze dwangen steeds meer automatisch op
zichzelf uitoefenen: ‘Fremdzwänge’ wordenmeer enmeer omgezet in ‘zelfdwangen’.
Grote verschillen en plotselinge wisselingen in gedrag en affectuitingen worden
steeds vaker automatisch getemperd, onder andere door de tot gewoonte geworden
noodzaak verder te denken dan het moment en meer rekening te houden met de
schakels tussen verleden, heden en toekomst. Onmiddellijke lustenworden geleidelijk,
met het oog op de onlusten die komen gaan als men eraan toegeeft, bedwongen.
Tempering van spontane opwellingen, gelijkmatiger beheersing van affecten en
nadenken op langere termijn over de handelingen en bedoelingen van zichzelf en
anderen, zijn aspecten van veranderingen die zich gelijktijdig met de uitbreiding van
interdependentieketenen tussen mensen voltrekken. Zo'n uitbreiding en een zeer
belangrijke differentiatie van maatschappelijke functies in het Westen, vormde de
monopolisering van de geweldsuitoefening binnen staten. Binnen de op die manier
gepacificeerde samenlevingen brak geweld steeds minder in spontane opwellingen
naar voren, omdat iedereen in dit opzicht aan de staatsdwang van regels en wetten
werd onderworpen, en aan de dwang van anderen in de vorm van ‘goede manieren’.
De onmiddellijke angst van de ene mens voor de andere is er tot op zekere hoogte
door afgenomen. In verhouding daarmee zijn de verinnerlijkte angsten toegenomen
- de dwang zich in te houden werd in innerlijke angsten omgezet, dat wil zeggen in
angsten voor het niet (kunnen) beheersen van eigen driften en impulsen - en beide
angsten zijn gelijkmatiger geworden. Het leven werd in zekere zin minder gevaarlijk
en de affecten van mensen werden gedempter; de spanningen die eertijds rechtstreeks
in de strijd tussen mensen onderling tot uiting kwamen, moesten mensen in zichzelf
de baas zien te worden. De omslagen van lust naar onlust werden minder extreem
en de spanning tussen het beheersingsapparaat (Ich enÜber-ich) en het driftencentrum
of het onbewuste, werd groter. Lust- en onlustgevoelens werden getemperd, gefilterd
door het beheersingsapparaat en kwamen dusminder intens naar voren. Het bewustzijn
heeft zich als het ware steeds meer aan de driften onttrokken door ze sterker en
automatischer te bedwingen, terwijl omgekeerd de driften zich steeds sterker aan het
bewustzijn hebben onttrokken door de vorming van een ‘onbewust zijn’ of
‘onderbewust zijn’. (Vooruitlopend op wat nog volgt: informalisering betekent onder
andere een omkering van dat laatste: een sterkere bewustmaking van het ‘onbewuste.’)

In het proces van toenemende differentiatie van maatschappelijke functies, met name
door de toenemende geld- en handelsvervlechtingen in West-
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Europa, werd het arbeidsproces geleidelijk aan dermate gecompliceerd dat storingen,
waar dan ook, zozeer het gehele proces bedreigden, dat de klassen die erover beslisten
slechts konden voortbestaan door steeds meer rekening te houden met de aan hen
ondergeschikte klassen. Ook deze klassen stonden door de voortgaande
functiedelingen onder de druk om tot een min of meer automatische zelfbeheersing
te geraken, zodat kortstondige opwellingen steeds vaker ondergeschikt werden
gemaakt aan belangen die slechts zichtbaar zijn vanuit een langere-termijnperspectief.
Ook deze uitbreiding van de interdependentieketenen is gepaard gegaan met een
uitbreiding van een meer gedifferentieerde en gelijkmatiger zelfregulering. Zo heeft
de voortgaande functiedeling aangezet tot vermindering van machtsverschillen en
tevens tot vermindering van verschillen in de patronen van zelfregulering.
De gewoonte om op langere termijn te denken en de daarop afgestemde krachtiger

regulering van gedrag en affecten, vormden voor de machtiger groepen belangrijke
bronnen van macht en prestige. Naarmate het inkomen van steeds grotere groepen
boven de hongergrens is gestegen, bood bij hen het verlangen naar meer prestige en
de angst voor prestigeverlies een minstens zo sterk motief tot handelen als de
noodzaak te voorzien in het dagelijks levensonderhoud. Het verlangen om aan de
druk van machtiger groepen te ontsnappen, alsmede aan hun vertoon van
meerderwaardigheid in menselijk opzicht en ook aan de eigen gevoelens van
minderwaardigheid, verklaart waarom voor minder machtige groepen het patroon
van zelfregulering dat kenmerkend is voor machtiger groepen, model heeft gestaan
voor die van henzelf. De machtiger groepen werden mede daardoor ertoe aangezet
die regulering verder te ontwikkelen en te verfijnen. Steeds opnieuw werd wat eens
‘verfijnd’ of ‘beschaafd’ gedrag was later tot ‘vulgair’ bestempeld. Naarmate
onderliggende groepen sociaal stegen en de machtsverschillen dus afnamen, werd
de prestigestrijd geïntensiveerd. Individuen die zich lieten gaan, kregen met sterkere
sancties te maken omdat hun gedrag het groepsprestige in gevaar bracht. De drang
en de dwang om zich overeenkomstig de groepscode te gedragen uit angst voor
verlies aan prestige of status is een van de sterkste motoren geweest voor de omzetting
van vele ‘Fremdzwänge’ in zelfdwangen.
Met het verminderen van de machtsverschillen zijn de contrasten in de gedrags-

en affectregulering van de betrokkenen geringer geworden. Naarmate zij hun affecten
gelijkmatiger reguleerden werden de extremen in het spectrum van gedrag en gevoel
steeds vaker vermeden, vooral de extreme uitingen van meer- en minderwaardigheid,
maar daarbinnen trad een sterkere differentiatie op, dat wil zeggen het gedrag en
gevoelsleven van mensen werd sterker genuanceerd en geschakeerd: ze werden
gevoeliger voor kleine verschillen in gedrag en gemoed.
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Niet alleen de gevoelsschakeringen vanmensen zijn toegenomen, ook de schakeringen
in het beeld dat zij van zichzelf en elkaar hebben zijn talrijker geworden en dat beeld
werd minder sterk vervormd door de emoties van het moment; het werd
‘psychologischer’. Ook het wereldbeeld van mensen werd minder direct bepaald
door wensen en angsten, het werd ‘rationeler’. Deze processen van ‘psychologisering’
en ‘rationalisering’ zijn vormen van denken op langere termijn. Een ander aspect
van dezelfde psychische transformatie is het toenemen van gevoelens van schaamte
en gêne. Schaamte is een soort angst om voor inferieur door te gaan, die mensen
overvalt als zij zich op een intentie of een daad betrapt voelen door mensen met wie
ze op een of andere manier verbonden zijn. De betrapten voelen zich weerloos omdat
hun geweten op de hand van de betrappers is. Zo geven ze hun inferioriteit zelf toe.
Schaamtegevoelens zijn dus niet alleen uiting van een conflict tussen een individu
en de heersende publieke moraal, maar ook van een innerlijk conflict, namelijk met
het deel van zichzelf dat deze publieke moraal vertegenwoordigt, de als geweten
functionerende zelfdwang. Van daar dat de angst bij overtreding van een
maatschappelijk verbod des te sterker het karakter van schaamte krijgt naarmate
‘Fremdzwänge’ zijn omgezet in zelfdwangen. Gevoelens van gêne vormen de pendant
van schaamtegevoelens; het zijn de onlustopwellingen of angsten die optreden
wanneer iemand anders de maatschappelijke verboden die in het geweten zijn
vertegenwoordigd dreigt te overtreden of overtreedt. Het toenemen van de gevoelens
van schaamte en gêne vormde de uitdrukking van een verzwakking van de directe
angsten voor bedreiging of overweldiging door anderen en van een versterking van
de automatische innerlijke angsten en van de dwangen die individuen op zichzelf
uitoefenen.
Zowel de groeiende rationalisering en psychologisering als de verster king van

gevoelens van schaamte en gêne zijn aspecten van de - mét de toenemende
differentiatie en coördinatie van maatschappelijke functies - groeiende kloof in de
persoonlijkheidsstructuur tussen driftencentrum en beheersingsapparaat, tussen ‘Id’
en ‘Ego’ of ‘Superego’. ‘Ego’ en ‘Superego’, hebben steeds meer een dubbele functie
gekregen: enerzijds vormden zij het centrum van waaruit mensen hun betrekkingen
met anderemensen en zaken sturen en anderzijds vormden zij het centrum vanwaaruit
mensen hun ‘innerlijk’, hun eigen driften en impulsen sturen, deels bewust en deels
automatisch en onbewust. ‘Ego’ en ‘Superego’ gingen dus tegelijkertijd een
‘binnenlandse’ en een ‘buitenlandse’ politiek voeren, en beide waren maar al te vaak
niet zuiver op elkaar afgestemd. De rationalisering van het gedrag vormde de
uitdrukking van de ‘buitenlandse’ politiek van een beheersingsapparatuur, waarvan
de ‘binnenlandse’ politiek in een verhoging van de
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schaamte- en pijnlijkheidsgrens tot uiting kwam. Een andere uitdrukking daarvan
vormde de toename van ‘homo clausus’ ervaringen: de ervaring van zichzelf als van
andere mensen afgesloten en afgezonderd. Dit is een belangrijk aspect van het proces
dat we gewend zijn ‘individualisering’ te noemen. Wanneer mensen over zichzelf
als denkend wezen nadenken, wordt dit in gedachten afstand nemen van zichzelf al
gauw ervaren als een werkelijk bestaande ruimtelijke afstand, als eenzaamheid,
terwijl het eigenlijk gaat om de afstand tussen driftencentrum en beheersingsapparaat,
tussen ‘gevoel’ en ‘verstand’. Ook in hun onderlinge betrekkingen kunnen mensen
dan, vooral als de zelfdistantie vrij permanent is, een steeds grotere afstand tot elkaar
ervaren, terwijl ze toch in feite meer rekening (moeten) houdenmet elkaars gevoelens.
De toenemende individualisering is gepaard gegaan met een toenemende

identificatie vanmensenmet elkaar, een toenemend ik-gevoel met eenmeeromvattend
wij-gevoel. Naarmate het netwerk van onderlinge afhankelijkheden waarin mensen
leefden zich uitbreidde en verdichtte, de machtsverschillen verminderden en meer
groepen vertegenwoordigd raakten in de belangrijkste machtscentra, groeide de druk
om zich naar elkaar te richten en zich met elkaar te identificeren. De betrokkenen
werden gehouden zich naar dezelfde standaarden voor de regulering van gedrag en
gevoel te richten, en daardoor groeiden zowel het verlangen als de kansen om zich
binnen die grotere identificatie-eenheid van elkaar te onderscheiden. De differentiaties,
de nuances namen daardoor toe en werden als belangrijker ervaren. Beide, zowel
individualiteitsgevoelens als solidariteitsgevoelens namen dus in onderlinge
samenhang toe.
De uitbreiding, differentiatie en stabilisering van civilisatiedwangen veronderstelde

een redelijkemate van fysieke veiligheid enmateriële zekerheid.Met andere woorden,
een vrij hoge levensstandaard behoort tot de noodzakelijke voorwaarden voor de
vorming en instandhouding van een vrij stabiele en veelzijdige zelfregulering.
Wanneer het aan fysieke veiligheid en materiële zekerheid gaat mankeren, verandert
daarmee de structuur van angsten en lusten zodanig dat de bestaande
civilisatiestandaard kan dalen of ineenstorten. De mogelijkheid angsten en lusten te
ervaren is een onveranderlijk gegeven van demenselijke natuur; de aard, de intensiteit
en het patroon van angsten en lusten hangen echter nooit alleen van die natuur af,
maar worden vooral bepaald door de wording en de opbouw van de tussenmenselijke
betrekkingen, door de structuur van de samenleving, en veranderen met deze:

Zoals overal is ook hier de structuur van de angsten niets anders dan
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het psychisch correlaat van de dwangen die de mensen door hun
maatschappelijke vervlechting op elkaar uitoefenen. (Elias 1982 II: 339)

3 Criteria ter bepaling van de richting van civilisatieprocessen

Het hanteren van de in deze samenvatting vervatte criteria ter bepaling en interpretatie
van de veranderingen tijdens de jaren zestig en zeventig is problematisch en
controversieel gebleken. Terwijl sommigen ertoe neigden die veranderingen te
interpreteren als een ombuiging van de richting van het civilisatieproces, als de
mogelijke voorboden van een decivilisering, zagen anderen er vooral een verdere
voortzetting van dat proces in.3 De interpretatie van de bedoelde veranderingen is
inderdaad problematisch. Deze onderneming wordt echter vrijwel onmogelijk als
het civilisatieproces wordt gereduceerd tot louter een toename van beheersingen. In
de jaren zeventig gebeurde dat maar al te vaak4 en nog steeds komt het voor dat bij
kennismaking met Het civilisatieproces de indruk postvat dat dit proces bestaat uit
een eenvoudige toename van beheersingen. De problemen die dan opdoemen laten
zich uit het volgende citaat goed afleiden:

Beheersing kan ‘repressie’ betekenen of ‘onderdrukking’, maar ook heeft
het de betekenis van ‘meester zijn’, in staat zijn tot een evenwichtige
(zelf)sturing. Als we nu de ontwikkeling van '54 tot '74 bekijken, kunnen
we zowel spreken van een verminderde beheersing - in de zin van
onderdrukking van gevoelens - als van een toegenomen beheersing: het
kunnen stellen zonder expliciete richtlijnen vereist immers een groter
vermogen zichzelf te sturen.

Op grond hiervan komen de auteurs van deze zinnen tot de conclusie dat de
civilisatietheorie ‘van weerlegging wordt gevrijwaard’ door ‘de dubbelzinnigheid
van het centrale begrip beheersing’ (Brinkgreve en Korzec 1976: 29).5

Alvorens hier nader op in te gaan wil ik om te beginnen betwijfelen of het
gelijkstellen van verminderde onderdrukking van gevoelens met verminderde
beheersing, zoals in het citaat gebeurt, wel valt vol te houden. Misschien kan dat wel
bij een statisch-formalistische benadering, maar bij een procesbenadering niet meer,
althans niet in alle gevallen. Zo geldt het
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duidelijk niet voor ‘het civilisatieproces dat elk mens in de loop van zijn individuele
ontwikkeling doormaakt’ (Goudsblom 1987a: 57). Heel jonge kinderen leren eerst
om bepaalde spontane of ongeremde gedragingen te vermijden door de opwellingen
ertoe, waaraan ze tevoren waren overgeleverd, te onderdrukken. Opwellingen die ze
eerst niet konden bedwingen, worden dan zo ‘onderdrukt’ dat ze niet meer, of slechts
in dromen of andere ‘onbewaakte’ momenten, tot uiting komen. Op die manier neemt
hun zelfbeheersing toe. Wanneer die kinderen vervolgens leren dezelfde spontane
opwellingen beheerst tot uiting te brengen, dan zijn hun mogelijkheden tot
zelfbeheersing in deze uitgebreid. Dan kunnen ze deze opwellingen niet alleen
bedwingen maar ook uiten; ze zijn er ‘meester over’. In dit proces is ‘onderdrukking’
het automatische deel van de zelfbeheersingen omdat er dan sprake is van moeten
bedwingen, terwijl ‘bemeestering’ inhoudt, dat zij hebben geleerd zich te kunnen
bedwingen en te kunnen uiten, al naar gelang. Het gaat hier om een feitelijk
observeerbaar verschil. Met betrekking tot het individuele civilisatieproces is het
gelijkstellen van verminderde onderdrukking van gevoelens met verminderde
beheersing dan ook feitelijk onjuist.
De vraag naar het verschil in de betekenis van beheersing wordt meestal echter

opgevat als een evaluatieve, als een vraag naar de beoordeling van die beheersingen.
Alleen al de negatieve lading van het woord ‘onderdrukking’ en de positieve van
‘meester zijn’ suggereert dit. Ook dan valt het gelijkstellen van verminderde
onderdrukking van gevoelens met verminderde beheersing niet vol te houden, omdat
daarbij ook een doorgaans positief gewaardeerde automatische beheersing, zoals die
van impulsen tot fysiek en seksueel geweld, onder ‘onderdrukking’ valt. In deze
evaluatieve benadering verwijst de term ‘onderdrukking’ eigenlijk naar ‘overbodige
beheersingen’ of, met een term vanHerbertMarcuse, naar ‘surplusrepressie’ (Marcuse
1969).
Hiermee is het probleem echter nog lang niet ontrafeld. Een volgende reeks van

problemen dient zich al snel aan: als is aangetoond dat de zelfbeheersing vanmensen
in een aantal opzichten is toegenomen, dan nog valt daaruit weinig meer te
concluderen dan dat hun patroon van zelfregulering (het begrip regulering in plaats
van beheersing kan misschien helpen misverstanden te voorkomen) is veranderd,
niet dat hun civilisatieniveau is gestegen, en zeker niet dat het civilisatieniveau van
hun samenleving is gestegen. Zo kunnen sommige kinderen zich een gangbaar patroon
van zelfbeheersing eigen maken en toch opgroeien voor galg en rad. En als de
zelfbeheersing van bepaalde groepen uit de bevolking van een samenleving toeneemt
doordat zij sterker worden onderdrukt en zij zich sterker dan voorheen moeten
inhouden, dan kan het civilisatieniveau van deze samen-
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leving als geheel heel goed zijn gedaald. Dit interpretatieprobleem geldt in extremo
voor voorbeelden van willekeurige individuen, zoals een fakir die op straat poept
(Maso 1978: 265) of de verandering in de beheersing van iemand in psychoanalyse
(Brinkgreve en Korzec 1976b: 363). Als enig criterium is de toe- of afname van
zelfbeheersingen al te problematisch en duidelijk ontoereikend.
Elias omzeilt al deze problemen zonder expliciet in te gaan op de manier waarop

hij dat doet.6 Ik zal proberen die manier nader te expliciteren. Om te beginnen gaat
het, zoals gezegd, in ieder geval niet om een eenvoudige toeof afname van
affectbeheersingen zonder meer, ook niet om losse criteria van civilisatie, en zeker
niet om een toepassing ervan op aparte gevallen, op losse en willekeurige individuen.
Hiervan zijn bij Elias geen voorbeelden te vinden. In zijn uitspraken over de richting
van het civilisatieproces als geheel, drukt hij zich genuanceerd uit; zie bijvoorbeeld
het eerste citaat in dit hoofdstuk. Hij heeft het over civilisatieprocessen in een bepaalde
richting, een richting die hij steeds ook specificeert als een uitbreiding van het aantal
situaties waarin mensen zichzelf beheersen - een meeromvattende beheersing, als
een stabielere en gelijkmatiger affectbeheersing onder vermijding van extremen, en
als een verinnerlijking van beheersingen, een toename van ‘Selbstzwänge’, waardoor
ze steeds vanzelfsprekender, automatischer worden opgebracht.7 Naast deze
civilisatiecriteria, die de zelfbeheersingen nuanceren en attenderen op hun verhouding
tot ‘Fremdzwänge’, gelden ook criteria als de mate van vooruitzien, van
psychologisering en rationalisering, en van gevoelens van schaamte en gêne. Het
gaat kennelijk om veranderingen in het geheel, ofwel in het patroon van
affectreguleringen. Verder spreekt hij in zijn studie van civilisatieprocessen pas van
een richting of een niveauverschil nadat verschillende dominante patronen van
affectregulering, dat wil zeggen de patronen van maatschappelijke bovenlagen
waarnaar mensen uit andere sociale lagen zich in meer of mindere mate (hebben te)
richten en die daarom een voorbeeldfunctie hebben, uitvoerig zijn gedocumenteerd
en met elkaar zijn vergeleken. Ook blijkt dat deze vergelijking kennelijk is gericht
op de eventuele aanwezigheid van een dominante trend, een trend die zich over
meerdere generaties doorzet.
Maar er is meer. De tot nu toe aan het werk van Elias ontleende methodische

richtlijnen voor het vergelijken van geconstateerde veranderingen in dominante
patronen van zelfregulering over meerdere generaties om zodoende te komen tot
uitspraken over wijzigingen in civilisatieniveau zijn nog onvolledig. Ook de
veranderingen in die patronen in de richting van een uitbreiding en verdieping (of
het omgekeerde) van zelfkennis en mensenkennis, van een zelfdistantie die over het
geheel genomen leidt tot een
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uitbreiding dan wel een inkrimping van gedrags- en gevoelsalternatieven, dienen in
de vergelijking te worden betrokken. Maar ook dat is nog niet genoeg. Het gaat
namelijk om de dominante regimes van emoties én macht. De bedoelde samenhang
tussen de regimes van macht en emoties komt ook tot uiting in een zin in de slotalinea
uitHet civilisatieproces: ‘Pas met de spanningen en conflicten tussenmensen kunnen
die in mensen milder worden...’ (Elias 1982 II: 344; cursief in origineel). Als het
dominante patroon van zelfregulering van een generatie ten opzichte van dat van
voorafgaande generaties stabieler, gelijkmatiger, meeromvattend en gedifferentieerder
is geworden en tot een uitbreiding van gedrags- en gevoelsalternatieven heeft geleid,
dan nog kan pas worden gesproken van een gestegen civilisatieniveau, als die toename
van alternatieven tenminste niet gepaard gaat met een toename van geweld en
intimidatie. Dit criterium betreft kennelijk de vragen in hoeverre het gebruik van die
alternatieven is gebaseerd op het aftasten van elkaars gevoelens, en in hoeverre de
uitingen van extreme superioriteit en inferioriteit beteugeld blijven. Deze
‘vermindering van contrasten’ hangt direct samen met de al eerder gesignaleerde
mate en reikwijdte van tussenmenselijke identificatie, dat wil zeggen het vermogen
mee te voelen met anderen, ongeacht tot welke groep ze behoren. Het is vooral op
grond van deze laatstgenoemde criteria ter bepaling van een richting in
civilisatieprocessen dat de Tweede Wereldoorlog een tijdelijke terugval in
civilisatieniveau, eenmoment van barbarisering van de regimes vanmacht en emoties
kan worden genoemd. Aan de hand van de andere criteria alleen is dat minder evident.8

Het zal na deze uiteenzetting van criteria hopelijk duidelijk zijn dat het een
onbegonnen werk is verschillen en veranderingen in civilisatieniveau puur theoretisch
te definiëren. Pas als de veranderingen in de dominante patronen van affectregulering
over meerdere generaties uitvoerig zijn gedocumenteerd kan worden overgegaan tot
de interpretatie van de waargenomen veranderingen in termen van niveauverschillen.9

En deze veranderingen zijn nog lang niet uitvoerig genoeg onderzocht, zeker niet
die uit de negentiende en twintigste eeuw. In dit verband beschouwt Elias ook zijn
eigen baanbrekende onderzoek als ‘slechts één stap’:

It is necessary to form a theory so that, in the future, we may be able to
judge more closely what kinds of restraints are required for complicated
societies to function and what type of restraints have been merely built
into us to bolster up the authority of certain ruling groups. What I have
done is not enough, it is only one step. We must find out more about it.
(Goudsblom 1970: 136)
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Die ene stap heeft niettemin geleid tot de uitspraak dat het beschavingsniveau stijgt,
wanneer uit het beheersingspatroon (Elias gebruikt ook wel de term
beheersingsapparaat) van mensen

mehr von dem (abfällt), was die Funktion hat, nicht eine persönliche,
sondern eine von ihr unabhängige ererbte Überlegenheit zu markieren,
und aus den Zwängen, die sein Verhalten bestimmen, die Notwendigkeit,
sich nicht nur durch die individuelle Leistung von anderen Individuen,
sondern durch Besitz- und Prestigeinstrumente von minderen Gruppen zu
unterscheiden. (Elias 1969a II: 453)10

Voordat de ontwikkelingen in het beheersingsniveau van mensen in deze zin
geïnterpreteerd kunnen worden, zullen de veranderingen in de dominante patronen
van zelfregulering van de opeenvolgende generaties eerst nauwkeuriger empirisch
moeten worden beschreven.
Hieronder volgt een eerste verkenning van de plaats en betekenis van het proces

van informalisering binnen het geheel van civilisatieprocessen, waarbij de hierboven
genoemde civilisatiecriteria meer of minder expliciet als richtlijnen gehanteerd zullen
worden. Deze terreinverkenning is vooral gericht op de vraag in hoeverre een aantal
veranderingen onder de noemer informalisering zijn te brengen, en verklaard kunnen
worden met behulp van de civilisatietheorie.

4 Processen van emancipatie en informalisering

Een eerste aanzet ter beantwoording van de vraag hoe nu de toenemende
informalisering past in het civilisatieproces als geheel, luidt: processen van
informalisering komen voor in die overgangsperioden waarin groepen voormalige
buitenstaanders tot in de maatschappelijke machtscentra weten door te dringen. Ze
hangen direct samen met emancipatieprocessen. Met de uitbreiding van de groepen
mensen die in deze machtscentra zijn vertegenwoordigd, veranderen ook de op deze
groepen afgestemde Algemeen Beschaafde Omgangsvormen en dominante
zelfregulering in de richting van de omgangsvormen en de patronen van zelfregulering
van de nieuwkomers. Verwijzend naar de ontspanning in de omgangsvormen na de
Eerste Wereldoorlog zegt Elias:
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Ook in de weeën van andere periodes van snelle sociale stijging trad
uiteindelijk een zekere versoepeling op in de eerder heersende
gedragsstandaard van de bovenlagen. Aan het vestigen van een nieuwe
standaard ging een periode van ontreddering vooraf. Gedragswijzenwerden
niet alleen van boven naar beneden overgedragen, maar, mét de
verschuiving van het sociale evenwicht, ook van beneden naar boven. Zo
verloor tijdens de opkomst van de burgerij de hoofsaristocratische
gedragscode iets van zijn bindende kracht. De omgangsvormen werden
losser en in sommige opzichten grover. De strengere taboes, waarmee in
middenklassekringen bepaalde gedragssferen - vooral die rond geld en
seksualiteit - omgeven waren, drongen in allerlei gradaties in andere
groepen door, totdat ten slotte met het verdwijnen van deze
spanningsbalans, in de golfbewegingen van soepeler en strengere regulering
opnieuw een ‘vastere’ gedragscode ontstond, als een in de historische strijd
gevormde samensmelting van elementen uit de gedragscodes van beide
lagen. (Elias 1982 II: 336)

De vermenging van omgangsvormen waarvan hier sprake is, vindt plaats wanneer
de machtsverschillen tussen ‘onder’ en ‘boven’ niet zo groot meer zijn; eerder niet.
Wanneer de druk van groepen buitenstaanders op groepen gevestigden nog niet zo
groot is, zoals bijvoorbeeld lange tijd het geval was met de druk van groepen burgers
op de ridders en vroege hovelingen, dan nemen de gevestigden zich nog niet zo in
acht teneinde hun positie van gevestigden onverkort te handhaven.
Dienovereenkomstig zijn de eisen die zij aan hun eigen en elkaars zelfregulering
stellen nog geringer. Zij hoeven datgene wat zij in latere civilisatiefasen als ruw en
vulgair zullen bestempelen nog niet uit hun leven te bannen. De gedachte aan
buitenstaanders heeft nog weinig verontrustends voor hen. Het gedrag van
buitenstaanders wekt nog geen gêne op, maar een gevoel van verachting, dat onverhuld
tot uitdrukking kan worden gebracht. Telkens opnieuw in de geschiedenis wanneer
de machtsverschillen tussen gevestigde groepen en groepen buitenstaanders geringer
worden, hebben gevestigde groepen zich daardoor gedreven gevoeld hun levensstijl,
hun specifiek gedrag en affectregulering als onderscheidingskenteken te beklemtonen
en te cultiveren, bij wijze van barrière tegen de zich opdringende groepen. Op die
momenten tasten overtredingen van individuele gevestigden tegen het heersende
model van drift- en affectregulering, het gevoel van trots op de eigen groep sterker
dan tevoren aan.
Een dergelijke ontwikkeling is in de negentiende eeuw te signaleren. Naarmate

de ‘kleine luiden’ en wat later de arbeiders zich organiseerden en,
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onder andere daardoor, aan macht wonnen, dwongen gevestigde burgers zichzelf en
elkaar steeds meer tot het verder ontwikkelen van hun eigen specifieke levensstijl
en tot het strikter sanctioneren van inbreuken daarop, in een poging om zodoende
het onderscheid tussen henzelf als gevestigden en de opklimmende buitenstaanders
te handhaven. Zoals in de loop van de achttiende eeuw aan het hof de omgangsvormen
steeds verder werden verfijnd onder de druk van de toenemende macht van de
burgerlijke groeperingen, zo werden ook in de loop van de negentiende eeuw de
burgerlijke omgangsvormen steeds belangrijker als instrument ter distantiëring van
de sociaal stijgende ‘kleine luiden’ en arbeiders. Deze ontwikkeling culmineert in
wat wij de ‘Victoriaanse levensstijl’ zijn gaan noemen.
Nu schuilt er in de structuur van de algehele ontwikkeling waarin dit plaatsvindt

niet alleen een druk tot het handhaven en opvoeren van distingerende omgangsvormen,
maar tevens een druk tot afzwakking van de verschillen. Ter illustratie hiervan wijst
Elias op de kiemen van dekolonisering, die in elk koloniseringsproces aanwezig zijn.
De koloniserende landen hebben grote delen van de wereld van zich afhankelijk
gemaakt en zijn tegelijkertijd zelf daarvan afhankelijk geworden. Hij constateerde
reeds in 1939, dat ze op die manier in hun koloniën een verandering van demenselijke
relaties en functies hebben teweeg gebracht, die, overeenkomstig de tendens tot
toenemende functiedeling, er vroeger of later toe leidt, ‘dat de verschillen zowel in
maatschappelijke sterkte als in gedrag tussen kolonisatoren en gekoloniseerden
kleiner worden’ (Elias 1982 II: 265). (Hoofdstuk XI van dit boek gaat op deze tendens
verder in.)

Deze vermindering van de contrasten in gedrags- en affectregulering vond plaats in
samenhang met een afname van de machtsverschillen tussen gekoloniseerden en
kolonisatoren. In de westerse wereld zelf was tegen het einde van de negentiende
eeuw en in de twintigste iets dergelijks gebeurd: de spanningen en de concurrentie
die tot een steeds verdergaande differentiëring en functiedeling aanzetten, leidden
tot een steeds grotere onderlinge afhankelijkheid van steeds meer mensen en tot een
vermindering van de machtsverschillen tussen gevestigden en buitenstaanders. De
kracht van deze ontwikkeling bleek ook hier sterker dan demuren die de gevestigden
om zich heen probeerden op te trekken (vgl. Elias 1982 II: 267). Ten slotte kregen
steeds meer groepen buitenstaanders, via vertegenwoordigers, toegang tot de
staatsmonopolies en tot andere machtscentra. In de loop van dit proces kwamen de
gevestigden onder een steeds sterkere druk te staan om met de stijgende
buitenstaanders rekening te houden en contacten met hen te
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onderhouden. De geringer wordende verschillen in omgangsvormen en
affectreguleringen tussen deze groepen traden duidelijker en onverbiddelijker voor
alle betrokkenen naar voren. Daarmee werd de oudere, gevestigde standaard voor
gedrags- en affectregulering voor een deel problematisch. Elias formuleert dit als
volgt:

De maatschappelijke situatie zelf maakt het ‘gedrag’ tot een acuut
probleem. In zulke fasen - en misschien alleen in zulke fasen - kunnen
mensen allerlei facetten van hun gedrag waarnemen die in de voorafgaande
generaties vanzelfsprekend leken. De zonen beginnen verder te denken
waar de vaders met denken stopten; zij beginnen te vragen naar redenen,
waar de vaders geen reden zagen tot vragen: Waarom moet ‘men’ zich
hier zus en daar zo gedragen? Waarom is dit toegestaan en dat verboden?
Wat is de zin van dit gedragsvoorschrift en dat morele gebod? Conventies
die lange tijd kritiekloos van generatie op generatie werden overgedragen,
worden tot een probleem. En bovendien leert men tegelijkertijd door de
sterkere mobiliteit, door de frequentere ontmoeting met anders gevormde
mensen, om zichzelf meer gedistantieerd te zien... (Elias 1982 II: 336/7)

Overgangsfasen zoals die hier worden bedoeld, kwamen eerder voor, en zijn steeds
uitgemond in een nieuwe, meer stabiele standaard, bijvoorbeeld de standaard van na
de Franse Revolutie die bestond uit een mengeling van aristocratische en burgerlijke
omgangsvormen en affectreguleringen. In de overgangsfase van de jaren zestig en
zeventig lag de tot dan toe heersende gedragsstandaard onder spervuur en ontbrak
het nog aan een nieuwe stabiele standaard. De vragen die Elias in de jaren dertig
formuleerde als behorende bij zulke overgangsperioden, waren toen uiterst actueel.
De onzekerheid over de manieren waarop mensen met zichzelf en elkaar omgaan
leek eerder te zijn toe- dan afgenomen. Daardoor ontstond soms de indruk dat de
verschillen, de contrasten in de omgangsvormen en affectreguleringen van allemensen
in onze samenleving vergeleken bij vroeger waren toegenomen, maar het omgekeerde
was het geval. De gehele levensstijl van de opgeklommen strata ging met de stijgende
betekenis van hun functies in het arbeidsproces steeds meer op die van andere strata,
vooral de middengroepen, lijken. Wat wij ‘verburgerlijking van arbeiders’ noemen,
vormt een aanduiding hiervan. De term ‘verarbeiderlijking van burgers’ is geen
pasmunt, maar lijkt een even geschikte aanduiding voor wat er in de levensstijl van
burgers plaatsvond.11 Immers, allerlei omgangsvormen en affectreguleringen die
voortkwamen uit de drang zich te blijven onder-
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scheiden, uit het verlangen het grotere prestige te behouden, veranderden bij het
afnemen van de machtsverschillen van betekenis. In de overgangsfase van de jaren
zestig en zeventig verloren grote stukken van de muur die de gevestigde burgerij had
opgetrokken hun functie en gingen vooral jongere vertegenwoordigers van de burgerij
een andere strategie volgen, die van assimilatie: zij namen veel van de lossere
omgangsvormen van lagere sociale lagen over. Dit verklaart ten dele de toegenomen
informalisering. Het verklaart bijvoorbeeld waarom veel van wat eens deftig en
elegant werd genoemd, toen tot aanstellerij en hypocrisie werd gebrandmerkt, en
langzamerhand verdween. Daarmee is de levensstijl van burgers meer op die van
arbeiders gaan lijken. Zo groeiden er destijds in dezelfde kringen die er voorheen
prijs op stelden voor ‘deftig’ te worden aangezien, kinderen op voor wie ditzelfde
woord nog slechts een negatieve lading had: voor hen was het synoniem aan stijf en
bekakt geworden.
Nog een voorbeeld: In de literatuur van wat oudere datum komt nogal eens een

slagersjongen voor, die dan fluitend voorbij fietst. Fluiten op straat was een
affectuiting die mensen uit de burgerij zich niet zouden permitteren; het werd
‘onfatsoenlijk’ gevonden. In de jaren zestig waren de slagersjongens uit het straatbeeld
(en uit de literatuur) verdwenen, en als er toen iemand op straat floot, dan was er
omtrent diens status weinig te zeggen op grond van dat fluiten alleen. De kans dat
het om iemand uit de burgerij ging, was wellicht groter, omdat burgers dit soort
gedrag minder gingen afkeuren als ‘onfatsoenlijk’; een groeiend aantal van hen was
zelfs steeds meer prijs gaan stellen op het tot uiting brengen van emoties op zo'n vrije
en ‘ongedwongen’ manier. (Hierover meer in volgende hoofdstukken.)
Het waren vooral stemmen uit een jongere generatie van de gevestigde burgerij

die een protest lieten horen tegen de oude distingerende omgangsvormen en
affectreguleringen. Naast het gevoel van authenticiteit - ‘wees jezelf’ - verschafte
het hen meer morele bevrediging en opnieuw distinctie, ontleend aan de grotere
solidariteit en humaniteit waarop ze met hun gedrag aanspraak maakten, dan het zou
verschaffen aan mensen uit de gestegen groepen. Voor velen uit de gestegen groepen
bleven de oude onderscheidingsmiddelen iets van hun glans behouden, omdat ze
deze nog best voor zichzelf wilden gebruiken in een poging hun plaats in de
statusordening te verhogen. Om die reden - al dan niet bewust - waren zij sterker
geneigd om hun gedrag naar het voorbeeld van vanouds machtiger groepen te richten,
althans naar hetgeen zij daarvoor hielden. Dit is een aspect van wat ‘verburgerlijking
van arbeiders’ heet. Deze ‘verburgerlijking van arbeiders’ vormt samen met de
‘verarbeiderlijking van burgers’ een verdere voortzetting van wat Elias een ‘afname
van contrasten’ noemt (Elias 1982 II: 260 e.v.).
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5 ‘Afname van contrasten, toename van variaties’

De contrasten zijn verminderd, de uitersten in gedrag en gevoel zijn dichter bij elkaar
gekomen, het continuüm in gedrag, gevoel en moraal is minder uitgestrekt geworden.
Dat veel mensen in tijden van informalisering de indruk krijgen dat de verschillen
in gedrags- en affectregulering juist zijn toegenomen, komt waarschijnlijk doordat
zij binnen de verminderde spanwijdte hun gedragingen en gevoelens sterker en
fijnmaziger zijn gaan onderscheiden, terwijl tevens het scala van sociaal geaccepteerde
variaties is toegenomen. De normen die worden gehanteerd bij het beoordelen van
de manieren waarop mensen met elkaar omgaan zijn minder vast, minder rigide
geworden; ze werden soepeler en geschakeerder en de sociale controle op de naleving
ervan is eveneens geschakeerder, genuanceerder geworden. In de toepassing van de
moraal zijn mensen elastischer geworden, overeenkomstig hun toegenomen gevoel
voor nuances in situaties en personen. Zij zijn meer dan vroeger in staat en bereid
om verzachtende en bezwarende omstandigheden in hun oordeel te betrekken. Kortom,
de gangbare gedrags- en affectregulering is genuanceerder geworden. Dit is wat door
Elias ‘toename van variaties’ is genoemd. De ‘afname van contrasten’ en de ‘toename
van variaties’ zijn volgens hem complementaire aspecten van hetzelfde
civilisatieproces:

De contrasten in het gedrag tussen hogere en lagere groepen nemen af met
de uitbreiding van de civilisatie; de variaties of nuances van het
geciviliseerde gedrag worden groter. (Elias 1982 II: 265)

De ‘toename van variaties’ betekent niet dat het er minder op aan komt dan vroeger
hoe men zich gedraagt. De ‘toename van variaties’ betekent inderdaad dat er meer
mag: met het afnemen of verdwijnen van gedrags- en affectreguleringen die
voortkwamen uit het verlangen een muur op te werpen tegen de stijgende ‘horden’,
werden de betreffende omgangsvormen minder ge- en verbiedend.
Dienovereenkomstig veranderde de standaard van gedrags- en affectregulering, maar
de mate waarin men zich naar die standaard richt, de manieren waarop men met
elkaar omgaat werden eerder meer danminder belangrijk bij het bepalen van iemands
sociale waarde en voor het gevoel van eigenwaarde. De toegenomen nuances en
gevoeligheid voor elkaars omgangsvormen komen ook in de waardering of
beoordeling van elkaar tot uiting. Kortom, er mag enerzijds meer en de mensen zijn
gevoeliger geworden voor ‘verzachtende omstandigheden’, zodat ze tole-
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ranter voor elkaar zijn, maar ze zijn anderzijds ook intoleranter, omdat ze eveneens
gevoeliger zijn geworden voor ‘bezwarende omstandigheden’ en tot een verfijnder
en scherpere be- en veroordeling van elkaar in staat zijn; ook de manier waarop ze
de als negatief ervaren aspecten van zichzelf en andere mensen beoordelen, is
scherper, ‘psychologischer’, geworden (vgl. Brinkgreve en Korzec 1978).12

6 Toenemende maatschappelijke dwang tot zelfdwang: individualisering

Toenemende informalisering bestaat grotendeels uit de verdergaande nuancering van
gedrags- en affectreguleringen in samenhang met het verzwakken of verdwijnen van
strikte reguleringen die voortkwamen uit het verlangen sociale afstand en distinctie
tot stijgende groeperingen te bewaren. In de jaren zestig en zeventig werden veel
van de strikte gedragsvoorschriften die voortkwamen uit prestige-overwegingen
ervaren als symbolen van onderdrukking en als zodanig aangevallen. Veel voorbeelden
van dergelijke voorschriften die nu zijn verdwenen, zijn in de etiquetteboeken van
weleer te vinden. Het volgende voorbeeld doet op het eerste gezicht misschien triviaal
aan, maar het kan toch model staan voor de sterke tendens tot verandering. Het gaat
om een voorschrift dat is te vinden in Amy Groskamp-ten Haves Hoe hoort het
eigenlijk?:

Kinderpartijen hebben alleen dan kans van slagen wanneer zij tevoren tot
in de kleinste bijzonderheden zijn geregeld en wanneer er een volwassene
is, die de leiding heeft en er zorg voor draagt dat het programma in
volgorde wordt afgewerkt. Bij de meeste grote-mensen-partijen is dit
eveneens het geval. Het verschil is slechts dat men daar de leiding nimmer
mag bemerken en in de waan gelaten moet worden te kunnen doen en laten
wat men verkiest. (Groskamp-ten Have z.j.: 190)

Zo'n voorschrift komt ons nu belachelijk en hypocriet voor.Wellicht zou men destijds
bij navraag hebben gezegd dat zo'n partijtje zonder strakke leiding uit de hand zou
lopen. Grote-mensen-partijen zouden net als kinderpartijen uitlopen op ruzie en
verdriet. Vanaf de jaren zestig wordt dit argument moeiteloos als sterk overdreven
of als onwaar ontmaskerd. Wij herleiden die angst voor ‘ongeregeldheden’ meer tot
de angst voor status-
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verlies dan tot de angst voor de schadelijke gevolgen voor de mensen en het huisraad
die erbij zijn betrokken. En inderdaad, de minder strak geleide en geregelde partijtjes
werden destijds kenmerkend geacht voor sociaal lager geplaatsten, ten opzichte van
wie men zich wilde distingeren.
Een belangrijke reden voor het geven van partijtjes is het feit dat ze mensen in de

gelegenheid stellen hun gedrags- en affectregulering wat te laten vieren. Het is een
geïnstitueerde vorm van ‘controlled decontrolling of emotional controls’13: op feestjes
mag men zich wat ‘laten gaan’. Maar niet te veel, want de meeste mensen willen niet
dat het uitloopt op al te ongeremd gezuip en gevrij. Dit houdt in dat er nu andere
voorschriften, andere omgangsvormen moeten gelden. Welke zijn dat? Hoe worden
feestjes tegenwoordig binnen de gewenste perken gehouden? Dit gebeurt niet meer
door het verloop van het feest van tevoren precies te regelen, maar door van alle
gasten te verwachten dat ze de nodige zelfbeheersing opbrengen om zich niet te
misdragen. De leiding van het feest berust dus veel minder bij de gastheer en veel
meer bij alle individuele feestgangers. Op die manier bemerkt men de leiding van
het feest inderdaad niet meer, omdat die niet of nauwelijks tot bepaalde personen is
terug te brengen, maar tot alle betrokkenen.14 Ook feesten zijn gedemocratiseerd en
geïnformaliseerd. De leiding is van ‘buiten’ naar ‘binnen’ verplaatst en de regels
wordenminder als regels herkend, omdat ze voor allen vanzelfsprekend zijn geworden
en opgenomen in het geweten. De functies van leiding en ceremoniemeester zijn
geïnternaliseerd: een deel van de ‘Fremdzwang’ is zelfdwang geworden. Als wij ons
op zo'n partijtje van vroeger zouden bevinden, dan zouden wij de leiding die er was
wel degelijk bemerken. Wij zouden het feest overmatig georganiseerd, saai en
betuttelend vinden. Wij zouden te weinig het gevoel hebben onze eigen gang te
kunnen gaan. Wij zijn in dit opzicht ‘individualistischer’ geworden.
Iemand die aan de partijen van weleer gewend is, zou zich op de huidige feestjes

al evenmin op zijn gemak voelen. Hij zou weggaan of zich niet vermaken, en wij
zouden vinden dat hij niet ‘loskwam’ of dat hij doorsloeg en de ongeschreven regels
van hedendaagse partijtjes overtrad. Dit laat zich denken, omdat we hetzelfde gedrag
kunnen waarnemen bij kinderen die gewend zijn aan een relatief streng huiselijk
regime en die op bezoek zijn bij een gezin waar minder strenge regels gelden. Ook
die kinderen slaan dicht en komen niet los, óf ze slaan door en ‘gaan zich te buiten’.
Ze voelen niet aan tot hoever ze kunnen gaan en wanneer ze te ver gaan. In
informaliseringsprocessen verandert de sociale en individuele definitie van ‘dichtslaan’
(niet loskomen) en ‘doorslaan’ (te ver gaan).
De mensen die aan de partijen van vroeger gewend waren, zouden op de
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vraag wat er nodig is voor een geslaagde partij, afgezien vanmateriële voorzieningen,
ten antwoord hebben gegeven dat een goede organisatie, goede leiding en beschaafde
gasten noodzakelijk zijn. Vanaf de jaren zeventig zou men zeggen: aardige mensen
uitnodigen. Men heeft het idee dat als er expliciet regels gesteld worden, de
betrokkenen ofwel tekort schieten, ofwel betutteld worden. Immers, ook zonder
regels wordt van iedereen verwacht dat hij aanvoelt wanneer hij te ver gaat. Het
woord regels alleen al riekt voor velen al te veel naar ‘Fremdzwang’, naar regels van
‘buiten’. Uiteraard betekent dit niet dat mensen dan zonder regels met elkaar omgaan:
ze dwingen zichzelf, ten dele onbewust en ‘automatisch’, tot de regels die ze
gemeenschappelijk hebben. Deze regels zijn weliswaar meer geschakeerd geworden,
maar er bestaat nog in even sterke mate, zo niet sterker, het gevoel dat het er heel
precies op aankomt hoe men zich op feestjes gedraagt.
De toename van variaties, de toegenomen zelfdwang, het vergrote

individualiteitsbesef, zijn niet beperkt gebleven tot feesten en partijen, maar betroffen
omgangsvormen in het algemeen. De omgangsvormen, deze ‘regels’ voor het sociale
verkeer, werden in de jaren zestig en zeventig op allerlei gebieden en in allerlei
opzichten voor overbodig gehouden. Het nieuwe ideaal bestond eruit het gedrag
geheel zelfstandig te sturen, op eigen kracht, door ‘zichzelf’ te kennen en anderen
‘aan te voelen’. Dit nieuwe ideaal vooronderstelt een zeer hoge mate van zelfdwang;
het vormde een vérstrekkende en wijdverbreide uiting van onvrede en verzet tegen
de dwang van anderen. Als zodanig was dit herkenbaar in het marxistisch
geïnspireerde verzet tegen de burgerlijk-kapitalistische samenleving, zowel als in
provo-, hippie- of ‘encounter’bewegingen, geïnspireerd op mensen als Kerouac,
Reich, Marcuse, Maslow en Rogers, en uitgedrukt in de in die tijd zeer populair
geworden woorden als zelfactualisering, zelfontplooiïng, bewustwording en
persoonlijkheidsgroei. Het verzet tegen dwang en onderdrukking vormde als het
ware de voedingsbodem voor het nieuwe ideaal van zonder omgangsvormen toe te
kunnen. Woorden als normen, regels en omgangsvormen kregen daarbij een wat
ouderwetse klank omdat ze indruisten tegen het zo sterk gegroeide
individualiteitsbesef. Wie dergelijke woorden gebruikte, stond bij degenen die het
nieuwe ideaal uitdroegen al gauw onder verdenking van fatsoensrakkerij. Het woord
fatsoensrakker is betrekkelijk recent. Het werd door Vestdijk in onze taal
geïntroduceerd en de grote bekendheid van dit woord wijst op een snelle uitbreiding,
niet van datgene waarnaar het verwijst, maar van de behoefte daartegen in opstand
te komen. Fatsoensrakkers waren mensen die ervan werden verdacht bang te zijn
hun zelfbeheersing te verliezen als zij zich zelf aan ‘dat gevaarlijke gedrag’ zouden
wagen, bang dat de gelegenheid een dief van hen zou maken,
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en te worden gedreven door het motief ‘wat zullen de buren ervan zeggen?’ Deze
treffende uitdrukking van ‘Fremdzwang’ werd geleidelijk vervangen door even
treffende uitdrukkingen van zelfdwang, bijvoorbeeld ‘Wij zullen zelf wel uitmaken
hoe we ons leven inrichten.’ Degenen die anderen van fatsoensrakkerij beschuldigden
deden dat op grond van meer zelfvertrouwen en in naam van andere, hoger geachte
waarden. Het ging hen om vrijheid, gelijke kansen en zelfbeschikking, om een anders
gedefinieerd fatsoen, om een ‘echt’ van binnen doorvoeld fatsoen dat ontdaan is van
door statusoverwegingen ingegeven motieven. Zelfs het woord fatsoen werd door
hen vermeden. Steeds meer mensen legden ook in hun omgang en in hun kleding
een verfijnde achteloosheid, een bestudeerde nonchalance aan de dag. Dat wekte de
indruk van grote vrijheid en onafhankelijkheid. Het suggereerde dat het allemaal niet
zo nauw stak. Er klonk verzet in door.

7 Toenemende identificatie van mensen met elkaar

Het nieuwe fatsoen, het ‘echt’ van binnen doorvoelde, viel vooral te constateren in
de omgang tussen mensen die behoorden tot de groepen die relatief in macht waren
gedaald. In het licht van het nieuwe fatsoen bleken allerlei gedragsrestricties
onfatsoenlijk of simpelweg overbodig. Dit bleek onder andere uit het verdwijnen
van een aantal uitspraken die ongelijkheid vooronderstellen: Spreek me niet tegen;
Weet je wel tegen wie je het hebt; Als grote mensen praten, moeten kleine kinderen
hun mond houden; Jij moet je plaats kennen; Jij moet niet denken, dat doe ik wel
voor je, en dergelijke. Van grote ongelijkheid getuigende gebruiken, zoals
ontgroeningen onder studenten, werden als te pijnlijk ervaren en verdwenen. Uit het
nieuwe fatsoen sprak dus, vergeleken bij het oude, een geringer macntsverschil,
ofwel een grotere gelijkheid tussen mensen - het vormde de uitdrukking van een
emancipatie. De nieuwe manieren waarop mensen met elkaar omgingen gaven in
overeenstemming daarmee blijk van meer solidariteit; we kunnen hierin een
toegenomen identificatie van mensen met elkaar herkennen. Mensen hielden meer
rekening met elkaar (solidariteit), maar ook met zichzelf (individualiteit). Ook in de
beoordeling van elkaar, in de onderlinge prestigestrijd, won de mate waarin ze
opkomen voor elkaar aan belang, tegelijk met de mate waarin ze opkomen voor
zichzelf. Het vinden van een evenwichtige balans tussen gevoelens van solidariteit
en individualiteit, gevoelens die al gauw in een gespannen verhouding tot elkaar
staan,
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was daarmee problematischer geworden.
In de jaren vijftig en daarvoor leefde dit probleem nog niet zo sterk, omdat deze

balans (door Norbert Elias later geconceptualiseerd als wij-ik-balans (Elias 1987b))
toen nog sterker werd bepaald door de toonaangevende, machtiger groepen; hùn
omgangsvormen en daarmee hùn balans tussen solidariteit en individualiteit gold als
voorbeeld voor mensen uit andere groepen. Wie zich er niet naar richtte liep het
risico door de gevestigde opinie als ‘onfatsoenlijk’, ‘van geringe komaf’ of ‘beneden
onze stand’ te worden gebrandmerkt. Wie zich wel naar die omgangsvormen richtte,
maakte daarmee aanspraak op de predikaten ‘keurig’ en ‘fatsoenlijk’.Met het afnemen
van de machtsverschillen tussen mensen kregen zij in hun onderlinge prestigestrijd
meer oog voor de kwaliteiten van iemand als ‘individu’, minder bepaald door beroep
en inkomen en ook door de etiquette van de voormalige elite. Als iemand na de jaren
zestig om zijn omgang met mensen werd geprezen, werd hij niet zo gauw meer
‘keurig’ of ‘fatsoenlijk’ genoemd, maar eerder ‘aardig’, ‘eerlijk’, ‘echt’ of ‘warm’.
Ook negatief gestelde waarderingen als ‘geen aansteller’, ‘geen kapsones’, ‘niet uit
de hoogte, maar heel gewoon’ kwamen steeds vaker voor.
Het probleem van de kwaliteit van het menselijk samenleven werd acuter naarmate

de problemen van geweld en materieel gebrek minder op de voorgrond traden. Met
de toename van de welvaart, het uitblijven van oorlog en de vermindering van
machtsverschillen, kregen de manieren waarop mensen met zichzelf en met elkaar
omgaan een groter gewicht toegekend. Deze omgangsvormen werden in toenemende
mate beoordeeld en bepaald door overwegingen van maatschappelijk en individueel
welzijn. De waarderingen waren nogal aan schommelingen onderhevig, zoals steeds
wanneer de voorbeeldfunctie van de omgangsvormen van de gevestigde groepen
vermindert en aan macht winnende middengroepen deze functie overnemen. Dan
vermindert de vastheid van de omgangsvormen met voorbeeldfuncties en worden
mensen in dit opzicht onzekerder: ‘De mensen worden minder zeker in de sturing
van hun gedrag’ (Elias 1982 II: 336; vgl. ook Elias 1935). Met de toenemende
zekerheid over het uitblijven van fysiek geweld enmateriële nood, nam tegelijkertijd
de onzekerheid toe omtrent de manieren waarop mensen met zichzelf en elkaar
omgaan - een vorm van ‘statusonzekerheid’. Dit blijkt onder andere uit de sterk
toegenomen hoeveelheid variaties in levensstijlen en uit de intensiteit waarmee deze
levensstijlen ten opzichte van elkaar werden verdedigd. Demanieren waarop mensen
met zichzelf en met elkaar omgaan werden steeds belangrijker wapens in hun
onderlinge wedijver om status en prestige.
Het toegenomen belang van omgangsvormen bleek mede uit de opkomst
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en de groei van het welzijnswerk en de andragologie. De vraag ‘Hoe hoort het
eigenlijk?’ werd in de jaren zeventig aan sociale academies en universiteiten vol
ijver bestudeerd en onderwezen, maar wel onder heel andere benamingen. In plaats
van de etiquetteboeken kwam een nieuw soort handleidingen in levenskunst,
waaronder de ‘manierenboeken’ van andragogen en welzijnswerkers een kleurrijke
plaats innamen. Uit deze geschriften bleek niet alleen dat de manieren waaropmensen
met zichzelf en met elkaar omgaan sterker dan voorheen als problematisch werden
ervaren, maar tevens als sterker beheersbaar. In één opzicht weken de nieuwe
‘manierenboeken’ principieel af van de strekking die etiquetteboeken hadden: ging
het in de etiquetteboeken vooral om voorschriften die bestaande statusverschillen
bekrachtigden, in de nieuwe ‘manierenboeken’ ging het om omgangsvoorschriften
voor mensen die verondersteld werden elkaars gelijken te zijn ofte worden. Voor
zover het aan dit laatste mankeert, wordt de vraag gesteld hoe de samenleving zodanig
kan worden ingericht dat men er ‘menselijker’ met elkaar kan omgaan. Dat de
literatuur op het gebied van de andragologie en het welzijnswerk zo moeilijk als
‘manierenboeken’ herkenbaar is, komt omdat de meeste zo sterk de tot ideologie
geworden zelfdwang weerspiegelen. Veel van deze literatuur komt tegemoet aan de
ideologie van de onafhankelijke zelfbepaling, de mening dat mensen eigenlijk zonder
regels van ‘buiten’ toekunnen of moeten toekunnen. Juist hier vinden we de idealen
van zelfverwerkelijking, zelfontplooiïng, e.d., die soms een nieuw soort liberalisme
predikten: wanneer iedereen zichzelf nu maar zoveel mogelijk ontplooit, dan zal
daaruit automatisch, als het ware door een onzichtbare hand geleid, de best denkbare
samenleving voortvloeien.

8 Ambivalentie en de kansen voor het uiten van emoties

Wanneer de machtsverschillen tussenmensen afnemen en ze aan demanieren waarop
ze met zichzelf en elkaar omgaan groter gewicht toekennen bij het vaststellen van
hun onderlinge rangorde, dan komt daarmee het ambivalente karakter van menselijke
relaties duidelijker en klemmender naar voren. Datgene wat zij als voordelig of
gunstig in hun onderlinge bindingen ervaren, weegt, met het afnemen van
machtsverschillen, steeds gelijker op tegen datgene wat zij als ongunstig of nadelig
daarin ervaren, en omgekeerd. Deze ambivalentie komt bij een vrij groot
machtsverschil minder als een psychisch probleem naar voren. Voor degenen die
machtiger zijn, over-
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wegen de voordelige of gunstige aspecten van de relatie en hun ambivalentie komt
bijvoorbeeld tot uitdrukking in gemopper over de luiheid of de domheid van hun
ondergeschikten. Voor degenen die minder machtig zijn, overwegen de nadelige of
ongunstige aspecten van de relatie, maar hun verzet blijft lijdzaam vanwege hun
geringere macht. Zij zullen veel moeten ‘pikken’ en ‘slikken’. Bij gelijker verdeelde
macht ‘pikken’ mensen minder van elkaar en komt het ambivalente karakter van hun
relaties duidelijker én meer als een psychisch probleem naar voren. (Deze gedachte
ligt ten grondslag aan hoofdstuk III over de ‘gemoedsrust van de verzorgingsstaat’.)
De machtsverhoudingen werden minder ongelijk en daarmee is ook de verhouding
tussen de mate waarin mensen rekening met elkaar houden en de mate waarin ze
voor zichzelf opkomenminder stabiel geworden, hetgeen tot een grotere onzekerheid
en een toename van psychische problemen in relaties heeft geleid. De stijging van
het aantal echtscheidingen vormt een uiting hiervan. Een verschil tussen de
echtgenoten (of partners) wat betreft hun balans tussen individualiteit en solidariteit
is des te klemmender naarmate zij aan de balans die ze voor zichzelf hanteren groter
gewicht toekennen. Ze geven dan verschillende antwoorden op vragen als: wanneer
en hoeveel moet ik omwille van de ander laten waar ik zelf zin in heb en wanneer
en hoeveel moet ik aan de wensen van de ander, die mijn wensen niet zijn, tegemoet
komen. In de gelijkere verhoudingen werd een verschillend antwoord op deze vragen
eerder onderwerp van onderhandelingen. Voorheen werden deze vragen als
vanzelfsprekend in het voordeel van de machtiger partij, in dit geval de man,
beantwoord. De Swaan heeft deze constatering uitgewerkt in de bekend geworden
formulering ‘van bevelshuishouding naar onderhandelingshuishouding’ (De Swaan
1979). De gegevens van Brinkgreve en Korzec tonen aan hoe dit machtsverschil ook
in de moraal tot uitdrukking werd gebracht en hoe het ‘slikken’ en ‘opzouten’ (‘Wees
de verstandigste’) waartoe vrouwen werden gemaand, uit de moraal van de jaren
zeventig vrijwel verdwenen is.
De spanningen tussen individualiteit en solidariteit in minder ongelijke

machtsverhoudingen en de daarmee gepaard gaande spanningen tussen impulsen en
impulsbeheersing bij individuen hebben de aandacht voor emoties en
emotiereguleringen doen toenemen. De grote toeloop naar allerlei (sensitivity)
trainingen en therapieën, waarin mensen leren meer toegang te krijgen tot hun eigen
emoties en deze leren te uiten, kan in dit licht worden begrepen. Ook in de
adviesrubriek ‘Margriet weet raad’ groeide de aandacht voor emotionele problemen
en voor gevoelens in het algemeen:
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het verschil in de adviezen van '54 en '74 (is): van het aangeven van regels
en voorschriften wordt het een aanraden gevoelens te uiten. (Brinkgreve
en Korzec 1976: 26)

Hoezeer de nadruk op het uiten van gevoelens (opnieuw) samenhangtmet het afnemen
van machtsverschillen kan eveneens verduidelijkt worden aan de hand van een
voorbeeld uit dezelfde rubriek. Brinkgreve en Korzec constateren:

In 1954 moet men de emoties vooral beteugelen of in ieder geval
afremmen. Zelfbeheersing en zich schikken: dat is het advies dat in 1954
wordt gegeven. Een kantoormeisje klaagt over haar werkgevers. Margriet:
‘Zij zijn de baas en kunnen je allerlei opdragen ... Als dat tegen jouw
gevoel van rechtschapenheid en eerlijkheid indruist dan kun je twee dingen
doen: je schikken naar hun wensen of weggaan’. (Brinkgreve en Korzec
1976: 25)

Wanneer nu vervolgens de machtsverschillen tussen werkgevers en werknemers
afnemen dan kunnen meer emoties tot uiting worden gebracht, omdat het minder
gevaarlijk wordt voor beider positie en prestige om dat te doen. De winst is het grootst
aan de kant van de ondergeschikten. Zij kan vanaf de jaren zeventig haar baas laten
weten, dat ze vindt dat hij iets van haar vraagt wat tegen haar gevoel indruist. Helpt
dat niet, dan kan ze haar vakbond inschakelen. Vroeger moest ze haar gevoelens
vaker onderdrukken, nu kan ze die beheerst uiten. De baas van zijn kant moet haar
tegenwoordig meer serieus nemen; hij kan haar minder bevelen en afsnauwen. Hij
kan zich niet meer ongestraft laten gaan tot het extreem van een woedeuitbarsting;
dit contrast staan de machtsverhoudingen niet meer toe. Hij verzoekt ‘vriendelijk’
en is meer beheerst in het uiten van zijn irritaties. Toch kan ook hij - binnen de door
de machtsbalans gestelde grenzen - vrijer zijn emoties uiten; persoonlijke
ontboezemingen tasten zijn gezag niet zo aan als vroeger. De onderlinge omgang op
het werk is minder dan vroeger bepaald door het verschil in rang en kanmeer gekleurd
worden door de kwaliteiten van de betrokkenen als ‘individu’, althans door datgene
wat daarvoor wordt gehouden. Dat in de jaren zeventig in steeds meer
personeelsadvertenties werd gevraagd naar mensen met ‘goede contactuele
eigenschappen’ vormt een aanwijzing in dezelfde richting, die duidelijk samenhangt
met de toegenomen gewoonte van boven- en ondergeschikten om elkaar te tutoyeren.
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9 Voorlopige conclusies

Allerlei aspecten van het civilisatieproces zoals ‘afname van de contrasten, toename
van de variaties’, de omvorming van ‘Fremdzwänge’ in zelfdwangen, toenemende
identificatie, psychologisering en individualisering, lijken zich in dezelfde richting
te hebben ontwikkeld; tenminste in deze opzichten wijzen de veranderingen in het
dominante patroon van affectbeheersingen erop dat het civilisatieproces in de jaren
zestig en zeventig niet significant van richtingwas veranderd. Tegelijk waren sommige
zelfdwangen in kracht afgenomen. In het proces van informalisering werden namelijk
ook taboes doorbroken op gebieden waar vroeger regels golden die mensen voorheen
vrijwel ‘automatisch’ naleefden. Een belangrijk voorbeeld hier van is de vermindering
van de vanzelfsprekendheid om gezag dat voortvloeit uit het bekleden van een positie
in een hiërarchisch verband te accepteren. Vanaf het midden van de jaren zestig
zagen gezagsdragers zich vaker voor de noodzaak gesteld hun gezag te moeten
waarmaken.Wie iemand was volgde steeds minder uit zijn maatschappelijke positie
en uit wat hij of zij uit hoofde daarvan deed, en meer uit de manier waarop hij het
deed: ‘It ain't what you do, it's the way that you do it.’ De klakkeloze
gezagsaanvaarding, deze vorm van zelfdwang, was sterk verminderd en haar
oorsprong, ‘Fremdzwang’, werd weer sterker als zodanig herkend. Ook hier blijkt
dat ter bepaling van de richting van het civilisatieproces niet eenvoudig kan worden
volstaan met het criterium van toe- of afname van zelfbeheersingen en dat het beeld
van de veranderingen in het dominante patroon en het niveau van zelfregulering
onvolledig blijft zonder criteria als de ‘afname van contrasten’ en de gelijkmatigheid,
de stabiliteit, flexibiliteit en uitgebreidheid of reikwijdte van zelfbeheersingen en
hun verhouding tot sociale controle in de vorm van Fremdzwänge.
Wat betreft de reikwijdte van beheersingen kan nog worden opgemerkt dat met

de toegenomen ‘gevoeligheid’, de ‘toename van variaties’, de zelfbeheersingen zich
over meer situaties leken uit te strekken en gelijkmatiger waren geworden. Dit is
onder meer af te lezen uit het verminderen van allerlei vormen van dubbele moraal,
uit het aanstoot nemen hieraan, het herkennen van de ongelijke machtsbalans. Ook
de vermindering van het aantal gevallen waarin sprake was van rolconflicten of van
een vermindering in de intensiteit waarmee rolconflicten als ‘gewetensconflicten’
werden ervaren, duidt erop dat de reikwijdte van de (zelf)beheersingen in vele
opzichten was toegenomen.
Al met al lijken de eisen die krachtens de dominante omgangsvormen aan de

affectregulering van mensen worden gesteld waarschijnlijk te zijn ge-
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stegen. Het voorlopig antwoord op de vraag of het civilisatieproces van richting is
veranderd, moet daarom genuanceerd zijn. In sommige opzichten heeft zich inderdaad
een verandering van richting voorgedaan, want de versoepeling van dominante
omgangsvormen heeft zich, samenmet democratiseringsprocessen, al vanaf het einde
van de vorige eeuw doorgezet, terwijl de in wetten en omgangsvormen besloten
geboden en verboden in de voorafgaande eeuwen juist steeds omvangrijker,
gedetailleerder en strakker waren geworden. In sommige opzichten is de richting
niet veranderd, want de terughoudendheid van de dwang van anderen die uit de
versoepeling blijkt, is gepaard gegaan met een stijging van de eisen aan de
zelfregulering van de betrokkenen in die soepeler omgang, een voortzetting van een
eeuwenlange tendens. Kort samengevat: naarmate de in ‘goede manieren’ besloten
geboden en verboden minder omvangrijk, gedetailleerd en strak werden, zijn de
vanzelfsprekende verwachtingen die mensen ten aanzien van elkaars en de eigen
zelfregulering koesteren juist omvangrijker, gedetailleerder en strakker geworden.
Bij elkaar is dit het proces van informalisering. Aldus opgevat, betekent
informalisering inderdaad een ombuiging van het Westeuropese civilisatieproces in
de zin van een uitbreiding van de toegestane gedragsalternatieven, maar tegelijk ook
een voortgang in de richting van het krachtiger, stabieler, gelijkmatiger en meer
omvattendworden van het dominante patroon van zelfbeheersing en emotieregulering,
hetgeen door Elias als kenmerkend is beschouwd voor het Europese civilisatieproces.
In de volgende hoofdstukken zullen deze voorlopige conclusies nader worden

onderzocht en uitgewerkt.

10 Implicaties voor de civilisatietheorie

Op welke wijze nu heeft Elias zelf zijn civilisatietheorie toegepast op dat aspect van
het civilisatieproces, dat hier informalisering heet? In Het civilisatieproces wijdt hij
hieraan slechts enkele opmerkingen, maar de passage waarin hij hierover het meest
expliciet is (I: 253/4), vertoont een oneffenheid. Zoals reeds eerder werd vermeld,
concludeert hij daarin dat het ‘losser worden van de zeden’, de informalisering in
termen van dit boek, de algemene trend van het civilisatieproces niet aantast. Op
grond waarvan werd deze conclusie getrokken? Over de veranderingen na de Eerste
Wereldoorlog die men onder het ‘losser worden van de zeden’ schaart, zegt hij:

Veel van wat eens verboden was, is nu toegestaan. Zo lijkt het proces

Cas Wouters, Van minnen en sterven. Informalisering van omgangsvormen rond seks en dood



55

van dichtbij gezien eerder in een tegenovergestelde richting verder te gaan
dan die welke hier werd aangetoond, namelijk in de richting van een
vermindering van de dwang die het maatschappelijk leven het individu
oplegt. Maar wanneer men meer afstand neemt, is het niet moeilijk te zien
dat het slechts gaat om een heel licht terugebben, om één van die kleine
bewegingen zoals die steeds opnieuw binnen iedere fase van het
meeromvattende proces voortkomen uit de meervoudige gelaagdheid van
de historische bewegingen. (Elias 1982 I: 253)

Dat de beweging waar het hier om gaat niet alleen beperkt (‘heel licht’) maar ook
tijdelijk (‘kleine bewegingen’) zou zijn, is in het licht van de verdere ontwikkelingen
onjuist gebleken. Door de beweging als tijdelijk en beperkt te kenschetsen suggereert
Elias dat de maatschappelijke dwang tot zelfbedwang en zelfbeheersing in die
tijdelijke en beperkte bewegingen eveneens is afgenomen. Hij maakt weliswaar het
voorbehoud dat het ‘losser worden van de zeden’ volledig binnen het kader van een
bepaald ‘geciviliseerd’ standaardgedrag blijft - ‘binnen het kader van een binding
en omvorming van de affecten, die in zeer hoge mate als gewoonte aangekweekt en
automatisch geworden zijn’ -, maar op dit voorbehoud volgt een zin waarin uit de
formulering blijkt dat het volgens Elias niettemin gaat om een afname van de eisen
die aan de zelfregulering worden gesteld:

Tezelfder tijd echter dienen zich de voorboden aan van een beweging om
de driftuitingen aan nieuwe en striktere banden te leggen... (Elias 1982 I:
254)15

In verband met de opkomst van de burgerij in de achttiende eeuw spreekt Elias ook
over een ‘versoepeling van zeden’:

De inspanning vereist voor het handhaven van het burgerlijke sociale
bestaan, de stabiliteit van de superego-vorming, de intensiteit van de
driftregulering en -transformatie die van de enkeling verlangd worden
voor het vervullen van burgerlijke beroepen en functies - deze zijn al met
al, ondanks een zekere versoepeling in de sfeer van de omgangsvormen,
nog aanzienlijk groter dan de overeenkomstige psychische patronen die
vereist werden voor het leven als hofaristocraat. (Elias 1982 II: 318)
(cursivering C.W.)

Hier lijkt het alsof Elias teruggrijpt op het leven van de hofaristocraat en die als
maatstaf gebruikt om de versoepeling in het leven van de burgerij te
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relativeren. Ook blijkt hier hoe hij het verband tussen de informalisering en het
patroon van zelfregulering opvat: hij veronderstelt dat beide over het geheel genomen
(‘al met al’) parallel lopen. Ook op een andere plaats spreekt Elias over de toenemende
informalisering in zijn tijd:

Ook tegenwoordig ziet men een zekere versoepeling in de traditionele
gedragspatronen, een opdringen van bepaalde gedragswijzen van onderop,
een sterkere vermenging van gedragswijzen van verschillende lagen; men
ziet een striktere regulering in sommige gedragssferen en een zekere
vergroving in andere. (Elias 1982 II: 336)

Hier suggereert hij opnieuw dat de ‘versoepeling’ en ‘vergroving’ beperkt en tijdelijk
zijn en te zijner tijd zullen opgaan in ‘een “vastere” gedragscode’, een nieuwe
standaard.
In dit hoofdstuk heb ik geconstateerd dat veel van de veranderingen die onder de

noemer toenemende informalisering zijn te scharen, te begrijpen en te verklaren zijn
met behulp van de notie ‘toename van variaties’. Het is veelzeggend dat in de
samenvatting van zijn theorie achter in het boek, de paragraaf met de titel ‘Afname
van contrasten, toename van variaties’ geheel gewijd is aan de ‘afname van
contrasten’, en dat de ‘toename van variaties’ er volstrekt onuitgewerkt blijft.
De beschrijving van de ‘versoepelingen’ als zijnde tijdelijk en beperkt, zou, gezien

het zich gedurende lange tijd op vele gebieden doorzetten van de informalisering,
moeten leiden tot de veronderstelling dat het civilisatieproces van richting is
veranderd. Kort na het verschijnen vanWas ist Soziologie?16 in 1970 introduceerde
Elias tijdens colleges de term ‘controlled decontrolling of emotional controls’ om er
de toenemende informalisering mee te beschrijven. Deze term is echter tot in 1986
ongepubliceerd gebleven en dus tot die tijd niet nader uitgewerkt, zodat we moesten
gissen naar de betekenis ervan voor de civilisatietheorie. Pas in het in 1989 verschenen
Studiën über die Deutschen, waarvan het eerste deel de titel ‘Zivilisation und
Informalisierung’ draagt, heeft Elias deze nieuwe inzichten over het
informaliseringsproces geïntegreerd binnen zijn civilisatietheorie en deze ook verder
uitgewerkt, onder andere met het begrip formaliteits-informaliteitsmarge (Elias 1989:
41).17

Hoe is het nu te verklaren dat Elias er een tijdlang toe geneigd heeft de toenemende
informalisering van omgangsvormen op te vatten als een afname van
affectbeheersingen en affectreguleringen? Zijn onderzoeksmateriaal bestond voor
een belangrijk deel uit manierenboeken uit de vijftiende tot en met de achttiende
eeuw. Dit wil zeggen dat veranderingen in omgangsvormen en gedragsvoorschriften
zijn ingang vormden tot het be-
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studeren van het Europese civilisatieproces; in zijn interpretatie van de waargenomen
veranderingen heeft hij vastgesteld dat striktere enmeer uitgewerkte, meeromvattende
omgangsvormen op langere termijn bezien steeds samengingen met een hoger
affectbeheersingsniveau - met een stabieler, meer gedetailleerd en meeromvattend
patroon van zelfbeheersing - en beide met toenemende interdependenties:
formalisering bleek steeds dominant. Een zin uit Caxtons Book of Curtesye,
waarschijnlijk daterend uit het einde van de vijftiende eeuw, luidt: ‘Thingis sometyme
alowed is now repreuid’ (Wat vroeger was toegestaan wordt nu afgekeurd) en deze
zin wordt door Elias tot motto verklaard voor de hele beweging (Elias 1982 I: 117).
Bij de bespreking van de ‘versoepeling der zeden’ verwijst hij stilzwijgend naar dit
motto wanneer hij zegt; ‘Veel van wat eens verboden was, is nu toegestaan’ (Elias
1982 I: 253). Eenmaal tot motto van het gebeuren in de vijftiende en zestiende eeuw
gemaakt, is het hem aanvankelijk blijkbaar moeilijk gevallen om aan de latere
ontwikkelingen in de omgangsvormen, vooral aan de informalisering daarvan, een
genuanceerder betekenis toe te kennen en te zien dat ook die informalisering
stabielere, gematigder, meer gedifferentieerde, flexibeler, meeromvattende en sterker
automatisch opgebrachte beheersingen weerspiegelt en ook vooronderstelt - en dat
ook informalisering dominant kan zijn. Daardoor is deze informalisering een tijdlang
onvoldoende in zijn civilisatietheorie geïntegreerd gebleven. De aanvulling op de
theorie die hier is geboden, komt neer op een hechtere integratie van informalisering
in de civilisatietheorie als geheel.
Ten slotte, het leveren van aanvullingen, correcties en uitwerkingen is precies

hetgeen waarom Elias al in 1939 vroeg en wat lange tijd grotendeels achterwege is
gebleven. Hij wees er ook toen al op dat de vragen die hij stelde niet door één mens
alleen zijn te beantwoorden, maar dat hij met zijn onderzoekingen desalniettemin
wilde proberen ‘deze vragen te verhelderen en een weg te banen die, in discussie en
samenwerking met vele anderen, kan helpen om verder te komen’ (Elias II: 337).

Eindnoten:

1 In mijn scriptie gebruikte ik hiervoor de term ‘tutoyeringsproces’ (Wouters 1971a: 48-53). Als
uitleg staat er: ‘d.w.z. een toename van de publiekelijke familiariteit in de betrekkingen tussen
mensen’ en ‘het werd in toenemende mogelijk dat mensen in hun omgang met anderen minder
terughoudend en formeel werden.’ In de eerste versie van het artikel dat nu tot dit hoofdstuk is
omgevormd, gebruikte ik ook de term tutoyering, alhoewel ik ook ‘informalisering’ als term
had overwogen. Het was grappig te merken dat allen die de eerste versie van dit artikel lazen
(Joop Goudsblom, Paul Kapteyn, Bram van Stolk, Christien Brinkgreve en Michel Korzec)
onafhankelijk van elkaar zeiden de term informalisering te prefereren. Dit is er een voorbeeld
van hoe bepaalde gedachten en begrippen ‘in de lucht’ hangen en hoe betrekkelijk willekeurig
het vaak is deze gedachten of begrippen toe te schrijven aan degene die er het eerst in een
publikatie mee komt. Overigens, dat arbeiders ook vroeger al hun leven lang getutoyeerd werden,
terwijl in een aantal opzichten ‘informalisering’ ook voor hen geldt, vormde destijds voor mij
het doorslaggevende argument om de term tutoyering te vervangen.

2 Sommigen hebben in het feit dat de Engelse versie van dit artikel (nu dit hoofdstuk) voorzien
was van de noot ‘I have written this article with the help of Norbert Elias’ een aanwijzing gezien
dat Elias mijn kritiek en mijn alternatieve interpretatie als het ware had geautoriseerd. Dat was
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in zekere zin ook zo. Op basis van een door mij aangereikte vertaling van de oorspronkelijke
versie van mijn artikel, heeft hij mij geholpen de versie te schrijven die is opgenomen in
Gleichmann e.a. 1977.

3 De meesten die aan de discussie deelnamen of erbij betrokken waren stelden zich niet op een
van deze beide standpunten, maar gaven vooral blijk van argwaan over de mogelijkheid zo'n
standpunt te bepalen. En inderdaad, eenvoudig is het zeker niet (zie Brinkgreve en Korzec 1976
en 1976b; Maso 1978 en 1980; Ten Have 1979; Kapteyn 1980 en 1981). Deze discussie werd
voortgezet, uitgebreid en verhit onder de titel ‘Beschaving en geweld’ in twee nummers van
de Sociologische Gids (1982/3-4 en 1984/2) (Blok en Brunt red. 1982); Goudsblom 1984;
behalve Anton Blok, Lodewijk Brunt en J. Goudsblom namen aan deze discussie ook deel:
René Jagers, Wim Rasing, H.U.E. Thoden van Velzen, Mayke de Jong, Benjo Maso en Henk
Driesen). In Duitsland is deze discussie pas later op gang gekomen, en wel vooral in 1988 nadat
Hans Peter Duerr's Nackheit und Scham. Der Mythos vom Zivilisationsprozeß was verschenen
(Duerr 1988). Daarin gaat Duerr voorbij aan de vraag naar een richting - civilisering of
decivilering - en probeert hij vooral aan te tonen dat overal en altijd schaamtegevoel heeft
bestaan. Voor een uitvoerige en inhoudelijk zeer terzake kundige reactie, zie Schröter 1990.

4 Christien Brinkgreve en Michel Korzec en ook Nico Wilterdink definieerden destijds het
civilisatieproces als ‘een proces van toenemende affectbeheersing’ (Brinkgreve en Korzec 1976:
17), respectievelijk ‘als een toeneming van driftbeheersing’ (Nico Wilterdink in NRC
Handelsblad van 26-5-1973, p. Z 8). Elias zelf heeft zich vaak tegen deze misvatting verzet
(bijvoorbeeld Elias 1969: 346-351) Dat dit soms weinig hielp, blijkt uit het voor
onderwijsdoeleinden bewerkte artikel van Nico Wilterdink, waaraan de noot is toegevoegd:
‘Deze definitie is niet van Elias zelf (die weigert zich op definities vast te leggen), maar ook
weer interpretatie. Elias heeft later wel beweerd, dat het niet zozeer gaat om louter een toename
van driftbeheersing, als wel om een gelijkmatiger worden van die beheersing - waarmee de
zaak er niet duidelijker op wordt.’ Waarom hij dat vindt maakt Nico Wilterdink niet duidelijk.
Dat Elias het ‘gelijkmatiger worden’ later zou hebben toegevoegd, is overigens onjuist, zie
onder andere Elias II: 242, 259.

5 Ook hier namen Nico Wilterdink, Christien Brinkgreve en Michel Korzec hetzelfde standpunt
in. In het in de vorige noot reeds aangehaalde artikel schrijft Wilterdink namelijk: ‘Elias wijdt
enige aandacht aan het “losser worden van de zeden” na de EersteWereldoorlog. Hij interpreteert
dit niet als een “omkering” van het civilisatieproces, daar de versoepeling plaatsvond in het
kader van een vergaande mate van driftbeheersing. De moeilijkheid is m.i. dat op deze manier
iedere manifeste verandering in de richting van geringere controle weggeïnterpreteerd kan
worden.’

6 In het hoofdstuk over de sociogenese van de aristocratische romantiek wijst Elias terloops op
‘enkele criteria van maatschappelijke ontwikkeling die in de toekomst als uitgangspunt kunnen
dienen voor het vergelijken van verschillende ontwikkelingsfasen en ter bepaling van een
richting daarin’. Hij noemt daar, kortweg opgesomd: het aantal, de lengte, dichtheid en stabiliteit
van de interdependenties; het aantal routinecontacten; de centrale spannings balansen en het
aantal machtscentra; de stand van de drie fundamentele beheersingen, die (1) over het
buitenmenselijk natuurgebeuren, (2) over elkaar en (3) over zichzelf (Elias 1969: 330). Deze
drie heeft Elias ook wel gepresenteerd als vormen van dwang. Zo ook in zijn ‘civilisatie en
informalisering,’ waar de derde vorm van beheersing nader wordt gespecificeerd: het is (de
beheersing van) (1) de dwang waaraan mensen blootstaan vanwege hun dierlijke natuur (zoals
de dwang van honger, liefde, oud worden en sterven) en (2) de dwangen waarnaar begrippen
als zelfbeheersing, verstand en geweten verwijzen: zelfdwangen (Elias 1989: 47).

7 Bijvoorbeeld: ‘De enkeling wordt gedwongen zijn gedrag steeds gedifferentieerder, steeds
gelijkmatiger en stabieler te reguleren. [Deze gedragsregulering] wordt aan de enkeling van
kinds af aan steeds meer als een automatisme aangeleerd, als zelfdwang (...) Met de toenemende
differentiatie van het maatschappelijke netwerk wordt ook de sociogene zelfcontroleapparatuur
gedifferentieerder, alzijdiger en stabieler’ (Elias 1982, II: 242/4).

8 Onder Hitler was immers het hele staatsapparaat, onder handhaving van de burgerlijke orde en
een complex patroon van zelfregulering, een efficiënte moord- en terreurmachine geworden.
Zie ook noot 16 van Hoofdstuk IX.

9 Voor de trits beschrijven, interpreteren, verklaren zie Goudsblom 1987a: 154 e.v.
10 De vertaling luidt als volgt: ‘Tegenwoordig zijn veel van de gedrags- en gevoelsregels, die in

ons zijn aangekweekt als integraal deel van het geweten, van het individuele superego,
overblijfselen van de machts- en statusverlangens van gevestigde groepen, met als enige functie
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het vergroten van hun machtskansen en hun statussuperioriteit. Zo dragen deze regels ertoe bij
dat de leden van deze groepen zich niet alleen onderscheiden door hun eigen prestaties - hetgeen
binnen zekere grenzen gerechtvaardigd is -, maar doordat zij monopolistisch beschikken over
machtskansen die niet toegankelijk zijn voor andere interdependente groepen’ (Elias 1982 II:
344). Deze vertaling is gebaseerd op de tekst van de door Elias zelf in bepaalde passages
bewerkte Engelse uitgave uit 1982.

11 Bij elkaar gaat het om een integratiebewegingwaarin informalisering dominant was. Nederlands
meest bekende volksbuurtkenner steunt deze visie met de zin: ‘Ik ben geneigd te zeggen dat er
meer verandering van de samenleving naar de volksbuurt toe heeft plaatsgevonden dan
omgekeerd’ (Simonse 1974).

12 Ik maak van deze gelegenheid gebruik een onjuiste indruk die bij het lezen van het boekMargriet
weet raad (Brinkgreve en Korzec 1978) kan (zijn) ontstaan, weg te nemen: behalve vanwege
de term ‘informalisering’ noemen Brinkgreve en Korzec mijn naam nog in een noot waarin
staat dat de met mij gevoerde discussie ‘niet tot uitsluitsel leidde, noch tot nieuwe
gezichtspunten’. Dit kan de indruk wekken dat zij niet hebben geprofiteerd van mijn bijdrage
aan de discussie; te meer omdat zij zich tevoren al in krasse termen ervan hadden gedistantieerd
(Brinkgreve en Korzec 1978b). Paul ten Have schreef al in een bespreking vanMargriet weet
raad: ‘Wouters' eerder besproken subtiliseringen en uitbreidingen van Elias' schema hebben
de auteurs denk ik wel wat beïnvloed’ (Ten Have 1979: 735). Zo is het.

13 Tijdens colleges in Amsterdam 1970/'71 en in een destijds ongepubliceerd artikel gebruikte
Elias deze uitdrukking. Zestien jaar later zijn de uitdrukking en het artikel in druk verschenen,
en wel in Elias en Dunning 1986.

14 In de etiquetteboeken die in de jaren tachtig zijn verschenen, wordt dit soms ook met zoveel
woorden gezegd; zie hoofdstuk V. Zie over ‘Partijen, fuiven en feesten’ ook De Keyser 1985:
117-133.

15 Volgens Elias (mondelinge mededeling) verwees het woord ‘voorboden’ tevens naar de
oorlogsdreiging van dat moment. Deze interpretatie is verwerkt in het Engelse artikel waarop
dit hoofdstuk mede is gebaseerd: Gleichmann e.a. 1977: 442.

16 In dit boek gaat Elias niet expliciet in op het proces van informalisering, maar toch valt uit de
beschrijving van wat hij noemt de drie fundamentele beheersingsvormen of controletypen -
beheersing van ‘natuurlijke’ gebeurtenissen, vanmaatschappelijke samenhangen en van zichzelf
- af te leiden, dat hij dan nog op hetzelfde standpunt staat. Hij zegt: ‘Ein Zivilisations-prozeß
ist nur in sehr ungenügendemMaße als eine Ausdehnung der Kontrollen zu kenzeichnen’ (Elias
1970: 174). Vervolgens waarschuwt hij tegen de opvatting, ‘daß die Interdependenz (tussen de
drie controletypen) ganz einfach als eine parallelle Zunahme aller drei Kontrolltypen zu verstehen
ist’. Op de vraag hoe dit verband dan wel dient te worden opgevat, gaat hij niet in. Daarnaar
zoekend valt het op dat Elias zich, zeker voor zijn doen, met de woorden ‘sehr ungenügendem
Maße’ nogal krachtig uitdrukt. In de vertaling laten Vollers en Goudsblom het woordje ‘sehr’
(dan ook?) weg. Ik vermoed dat deze formulering mede werd ingegeven door de gedachte aan
de informalisering van de omgangsvormen. Dit proces was juist in de jaren zestig in een
stroomversnelling geraakt.Wanneer dit proces wordt opgevat als een gedeeltelijke vermindering
van de eisen gesteld aan het geheel van zelfreguleringen, dan ligt daarmee de formulering ‘sehr
ungenügendem Maße’ voor de hand.

17 Deze marge verwijst naar verschillen tussen gedrag tegenover hogeren en lageren in rang
enerzijds en tegenover gelijken anderzijds; zij is in de loop van voortgaande
informaliseringsprocessen kleiner geworden, waarbij het zwaartepunt zich richting informaliteit
heeft verlegd. Zie ook hoofdstuk II.
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Hoofdstuk II
Mijdingsgedrag en statusangst; onderhandelen met De Swaan

Op het terrein in Amsterdamwaar vroeger de stadsschutters oefenden door op doelen
te schieten, werd in 1883 het nieuwe gebouw van de Maatschappij voor den
Werkenden Stand geopend. De grote zaal van dat gebouw werd, ter herinnering aan
de schutters, ‘doelenzaal’ genoemd en ze werd gebruikt voor het opvoeren van
toneelstukken en het houden van voordrachten ‘ter verheffing van den werkenden
stand’. Het is typerend voor de tweede helft van de jaren zestig van de twintigste
eeuw dat dit gebouw toen gebruikt werd door ‘Atlas Film’, opgericht door een
voormalige timmerman die voornamelijk reclamefilmpjes produceerde en door het
‘Sigma Centrum’, de voorloper van Paradiso en in die dagen de trots van het ‘magisch
centrum’ dat Amsterdam was geworden. Het is misschien even typerend voor de
jaren zeventig dat het gebouw, waar nog steeds met grote letters Maatschappij voor
denWerkenden Stand op staat te lezen, toen voornamelijk leeg stond en slechts korte
tijd zonder toestemming werd gebruikt door de nieuwste groepering die voor
‘verheffing’ in aanmerking kwam: verslaafd geraakte immigranten. Iedereen weet
dat verslaving tot misdaad kan leiden en uit vrees daarvoor zullen velen een omweg
hebben gemaakt, om zo het gebouw van de Maatschappij van den Werkenden Stand
te mijden. Zo legden ze zichzelf vrijwillig een ‘uitgaansbeperking’ op. De
Amsterdamse gemeente verplichtte automobilisten tot zo'n uitgaansbeperking door,
toen het werk aan de nieuwe bestrating voor het gebouw gereed was, de straat af te
sluiten met roodwit gestreepte ijzeren palen. Deze verdwenen pas toen het
‘doelenjebouw’ door de politie was ontruimd.
Deze geschiedenis lijkt wel een demonstratie van de juistheid van De Swaans

verklaring van de uitgaansbeperkingen voor vrouwen in de vorige eeuw uit ‘de
bezorgdheid om de openbare orde en de openbare veiligheid en
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om het bewaren van de fysieke en sociale afstand tot de lagere volksklassen’ (De
Swaan 1979: 488). Toch is de analogie met de verslaafden van heden in één opzicht
misleidend en wel vanwege de met verslaving gepaard gaande criminaliteit. Het is
namelijk zeer de vraag of een dergelijk verband in de negentiende eeuw aangetoond
kan worden, m.a.w. of ook toen de criminaliteit onder de pas aangekomen stedelingen
in belangrijke mate aanzette tot het mijdingsgedrag van de gezeten stedelijke
bevolking.

1 Mijdingsgedrag en statusangst in de negentiende eeuw

Aan de belangrijke vraag naar het gewicht van de beide verklaringsgronden - de
angst voor aantastingen van de openbare orde en veiligheid en de angst voor de
sociale vernedering van statusverlies - besteedt De Swaan slechts een noot. Daarin
zet hij uiteen waarom deze vraag moeilijk te beantwoorden is. Toch laat hij er noch
in deze noot noch in zijn betoog enige twijfel over bestaan dat het volgens hem van
meet af aan ook om ‘lijfelijke bescherming’ ging. Bovendien noemt hij dit aspect
het eerst. Alhoewel veiligheidsoverwegingen misschien ooit een belangrijke aanzet
hebben gevormd tot het in acht nemen van sommige uitgaansbeperkingen, meen ik
te kunnen concluderen dat reeds in de negentiende eeuw de drijvende en verklarende
kracht daarvan veel geringer was dan die van statusoverwegingen. Zelfs het oudste
citaat van De Swaan, dat uit Saartje Burgerhart, geeft aan dat de burgerij zich niet
bedreigd voelde ‘omwille van de veiligheid’. De zin die hij aanhaalt luidt niet ‘Wij
meisjes hebben toch zo een knaapje nodig om ons overal te brengen, daar onze
veiligheid zonder chapeau in gevaar komt’, maar ‘...daar de Etiquette niet toelaat
zonder chapeau te verschijnen’. Deze uitgaansbeperking was dus in 1782 al zo
vanzelfsprekend geworden, dat de gedachte aan gevaar naar de achtergrond was
gedrongen - zo ze al ooit op de voorgrond had gestaan.Wanneer een bepaaldemanier
van doen slechts wordt gelegitimeerd door naar ‘de Etiquette’ te verwijzen, vormen
statusoverwegingen er vrijwel steeds de belangrijkste drijfveer van. Als de vraag
naar het waarom van bepaalde manieren het tautologisch antwoord ‘omdat het zo
hoort’ oplevert, dan kan dit antwoord bijna altijd worden vertaald in: ‘omdat de
gevestigden, de machtigsten het zo doen’.
Ook in de bronnen ná 1782 behoeven de uitgaansbeperkingen en ander

mijdingsgedrag meestal geen nader betoog. Het gold als volstrekt vanzelfsprekend
dat de burgerij, óók de kleine burgerij, de lagere klassen zoveel
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mogelijk meed. Waarschijnlijk kan een voorbeeld uit Goede manieren (1928) van
mevrouw Van Zutphen-van Dedem model staan voor hetgeen in de negentiende
eeuw bij toenemende verstedelijking gebeurde. De schrijfster vertelt van een dame
die in een - geïdealiseerd voorgesteld - dorp woonde,

waar menmet iederen eenvoudigen boerenarbeider een praatje konmaken,
zonder ooit, ook maar door één onbehoorlijk woord te worden gekwetst,
waar men onverschillig van welken stand, bij elkaar in- en uitliep en over
zijn huiselijke en persoonlijke gelegenhedenmet zijn buurvrouwtje sprak,
zonder later door laster of kwaadspreken zijn gemeenzaamheid te hoeven
berouwen of het pijnlijk te moeten voelen, dat zoo iemand meteen over
alle verhoudingen heen stapte en hinderlijk familiaar werd. (Van
Zutphen-van Dedem 1928: 151)

Deze beschrijving typeert de situatie waarin de machtsverschillen tussen de mensen
groot zijn, maar ook aanvaard en in stand gehouden onder andere door middel van
een sociale controle die in een betrekkelijk kleine en overzichtelijke gemeenschap
zeer krachtig en omvattend kan zijn. Bij een toenemende industrialisering en
verstedelijking kan dat niet meer en zien deb gevestigden zich gedwongen hun posities
en hun ‘gevoeligheden’ met behulp van mijdingsgedrag en het aandikken van de
sociale afstand te verdedigen:

Deze dame verhuisde naar een fabrieksplaatsje en probeerde die, waar zoo
iets mogelijk is, inderdaad mooie en weldoende landelijke verhoudings-
en omgangstoon voort te zetten, hoewel zij gewaarschuwd werd dat dit
daar eenvoudig niet kòn... Met het gevolg dat zij telkens weer geheel
ontdaan thuiskwam; nu eens door de bedekte gemeenheden, die een, ‘toch
zoo vriendelijk en fatsoenlijk uitziende’ man haar had gezegd, of doordat
zij merkte dat er over haar argeloos optreden achter haar rug werd gepraat
of gelachen en, dan weer gekwetst door de houding van de menschen van
haar eigen stand, die haar niet begrepen... (Van Zutphen-van Dedem 1928:
152)

Van angst voor gewelddadigheden is hier geen sprake, ‘slechts’ van gekwetste
gevoelens en van een beginnende uitstoting van deze dame uit ‘haar eigen stand’.
In de steden ontbrak de omvattende sociale controle uit de dorpen. Daar kenden

vele ondergeschikten of buitenstaanders geen enkele gevestigde
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meer persoonlijk en die afstand vormde een vruchtbare bodem voor de ontwikkeling
van radicale ideeën. Toen de mensen elkaar niet meer persoonlijk kenden, kende het
volk, in de ogen van de gevestigden, ‘zijn plaats niet meer’.
Na het midden van de vorige eeuw werden de machtsverschillen wat geringer en

de ‘minderen’ konden niet meer zo doeltreffend gestraft worden als ze ‘hun plaats
niet kenden’. De bedreiging van ‘gevoeligheden’ werd bovendien zichtbaar gemaakt
in aanplakbiljetten, manifesten en dergelijke. De gevestigden pogen dan het
vertrouwen van het volk te herwinnen. Hier volgt een recept uit 1860 van dr.
Christiaan Birch. Hij begint met het verzamelen van de lezers op hun gezamenlijke
afkeer van de radicalen:

Het communismus of dergelijke socialistische droombeelden... is alzoo
eene ontzettende dwaling, en deelneming aan de pogingen, dezelve in het
leven te willen invoeren, is eene misdaad...

Na enige alinea 's aan deze ‘dwaalleer’ te hebben besteed, concludeert hij:

Alzoo bestaan er meerderen enminderen in demenschenlijke zamenleving,
welk onderscheid moet bestaan en nimmer zal ophouden; zulks is helder
en klaar als de zon...

Nog één keer herinnert hij eraan,

dat men door eene valsche leer wel de menschen in het verderf storten,
maar in geen geval hunne natuur veranderen kan,

waarna hij onmiddellijk het begin van zijn recept om het vertrouwen te herstellen
laat volgen:

Omtrent minderen van stand en van opvoeding moet men zich altijd
welwillend en vriendelijk gedragen.

Vervolgens haakt hij in op de groeiende belangstelling voor ‘volkenkunde’:

op de hoogere en Hoogescholen bestudeert men zorgvuldig allerlei soorten
van tongvallen en talen; doch hoe velen zijn er onder hen, die dat alles
kennen en leeren, maar niet eens hunne moedertaal en de onderscheidene
tongvallen derzelve kennen! Zulks is volstrekt niet noodig, ja geheel
onnoodig, wordt menigmaal gezegd, voorname

Cas Wouters, Van minnen en sterven. Informalisering van omgangsvormen rond seks en dood



62

lieden komen toch met het gemeene volk en de lagere klasse niet in
aanraking, en wordt dat in voorkomende gevallen gevorderd, dan bedient
men zich van zulke lieden, die geheel met de platheden der volkstaal en
hunnen eigendommelijkheden bekend zijn... Hoe kan men zich dan
verwonderen, als de lieden der mindere klasse de meerderen van rang en
stand niet geheel en al vertrouwen, omdat deze het niet der moeite waardig
keuren, zich met hunne taalkundige uitdrukkingen en gewoonten bekend
te maken? Ook moet men zich in het algemeen omtrent minderen van
stand eenvoudig en beraden gedragen, niet met vormelijke beleefdheid,
noch koele minzaamheid, maar vertrouwelijk, open en zeker. (Birch 1860:
174-176)

Er wordt dus iets van het vanzelfsprekende van het mijdingsgedrag afgedaan en de
‘voorname lieden’ worden aangespoord zich vriendelijker te gedragen in de hoop
dat de minderen de meerderen weer geheel gaan vertrouwen en zo dus weer tevreden
raken met hun plaats in de samenleving.
Het Handboek der wellevendheid uit 1868 geeft soortgelijke adviezen, met als

voornaamste verschil dat in dit boek geen apart hoofdstukje of paragraaf aan de
omgang met minderen in het algemeen wordt besteed, slechts aan de minderen
waarmee men direct te maken heeft: dienstboden en ander personeel:

Het hoofd of de meester achte zijne ondergeschikten... Door minachting
werd het eergevoel der onderhoorigen onderdrukt, en menmaakt hen traag
en nalatig in de vervulling hunner pligten. (Handboek 1868: 886)

Dit Handboek richt zich duidelijker op de ‘heersende’ klassen dan Birch, die in zijn
ondertitel aangaf dat hij schreef voor mensen ‘van elken stand’. Het verschil blijkt
onder andere uit de onverkorte handhaving van het mijdingsgedrag in hetHandboek.
Het volgende staat terloops geschreven in het hoofdstukje ‘Gedrag in een genoodigd
Gezelschap’ en men zal bij Birch vergeefs naar soortgelijke opmerkingen zoeken:

Ieder jong mensch toch neemt voor een goed deel de manieren en zelfs de
denkwijzen aan van van hen waarmee hij omgaat. Die dus werkelijk een
wellevend mensch wil worden, verkeere in wezenlijk beschaafde kringen,
waar hij zich die manieren ongevoelig eigen zal maken... Hebben de jonge
lieden eens de gewoonte daar te verkeeren,
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dan voelen zij zich ook misplaatst in, en vlieden de aanraking met slechte,
ja zelfs minbeschaafde gezelschappen. Immers, voelen zij dat deze hun
nadeelig zijn, dan zal het verkeerenmetminbeschaafden hun onverdragelijk
worden. De Engelse STERNE heeft te dien aanzien zeer juist gezegd: slechte
en minbeschaafde gezelschappen gelijken naar een beslikten hond, die u
te meer verontreinigt, naarmate hij u meer liefkoost. (Handboek 1868: 142
en 143)

Uit dit citaat blijkt al enigszins hoe de betrokkenen zelf uiting gaven aan hetgeen
sociologen ‘statusangst’ of ‘angst voor statusverlies’ zijn gaan noemen. Ik kom daar
nog op terug. Op dit moment is van belang dat het mijdingsgedrag op geen enkele
manier met de ‘openbare veiligheid’ in verband wordt gebracht en dat het nog zó
vanzelfsprekend is, dat het slechts terloops ter sprake komt.
Het is heel goed mogelijk dat de gewelddadigheden in de groeiende steden

toenamen, maar in de manierenboeken uit die tijd komen ze niet ter sprake. Dit sluit
de mogelijkheid niet uit dat ze door de burgerij op ‘roddelniveau’ werden aangegrepen
ter rationalisering van hun mijdingsgedrag volgens het principe dat buitenstaanders,
het ‘grovere volk’, worden beoordeeld naar hun ‘minderheid van de slechtsten’1

(Elias en Scotson 1976), maar in de openbaarheid klinkt dat niet door.Waarschijnlijk
speelde de angst voor geweld in de negentiende eeuw net zo min een belangrijke rol
in de ontwikkeling van het mijdingsgedrag als in dat van hovelingen ten opzichte
van beroepsburgers tijdens het ‘Ancien Régime’; angst voor status-verlies des te
meer. De Swaan onderschat mijns inziens de kracht hiervan.

2 Mijdingsgedrag en statusangst aan het begin van deze eeuw

Rond de eeuwwisseling komt het mijdingsgedrag in manieren- en adviesboeken
minder terloops ter sprake. Er vielen steeds grotere gaten in de sociale scheidslijnen,
omdat de sociale lagen sterker op elkaar raakten aangewezen, zowel in de
arbeidssector als daarbuiten. De middenklasse groeide, niet alleen door de groei van
het aantal kleine bedrijven, maar ook door de arbeidsdeling in de steeds groter
wordende bedrijven. Ook op nationaal niveau kregen de verschillende klassen, via
vertegenwoordigers, meer met elkaar te maken. Niet alleen omwille van hun boterham
moesten steeds meer mensen elkaar te vriend zien te houden en hun mijdingsgedrag
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intomen, maar ook in hun vrije tij moesten ze steeds meer ‘sociale vermenging’
dulden. Op straat, in publieke vervoermiddelen en in de instellingen voor vermaak,
zoals danszalen, bioscopen en ijsbanen, kwamen steeds meer ‘standen’ directer met
elkaar in contact. Het mijdingsgedrag wordt dan zo problematisch dat er in de
manierenboeken over wordt geschreven. In 1916 schrijft De Viroflay bijvoorbeeld:

Vijftien jaar geleden zou het volmaakt overbodig geweest zijn iets te
zeggen over dansen in het publiek. De vrouw en het jonge meisje uit goede
kringen dachten er niet over ooit anders dan op besloten bals haar danskunst
te vertonen. Publieke dansgelegenheden waren er voor soldaten en
dienstmeisjes. (Viroflay 1919: 54)

In het hoofdstuk ‘op het ijs’ schrijft mevrouw Etiquette:

Wanneer gij met een heer rijdt en hij biedt U in het loodsje het een en
ander aan, dan kunt gij zulks op een ijsclub gerust aannemen; op een
algemeene ijsbaan is het beter het niet te doen, daar hun publiek er altijd
meer gemengd is. (v.d.M.z.j.: 173)

Op de bladzijde ervoor heeft ze al uitgelegd dat men op de ijsbaan een heer die vraagt
om samen een baantje te rijden mag weigeren. ‘Dat zou men in de balzaal niet durven
doen’, maar op het ijs mag dat,

omdat de kennis er veel gauwer wordt aangeknoopt en men allicht in
aanraking komt met lieden dien men eigenlijk liever mijdt. Daar zijn van
die ‘would-be gentlemen’, die op het ijs er hun ‘fort’ van maken in kennis
te komen met jonge dames, daar zij weten hoe gemakkelijk dat in deze
omstandigheden gaat, en zich zoodoende trachten op te werken. (v.d.M.z.j.:
172)

Over nieuwe vormen van ‘vermenging’ aan het begin van deze eeuw schrijft ook
Louise Stratenus:

In publieke vervoermiddelen treft gij niet altijd uitgezocht gezelschap aan.
Er komen ook wel eens boeren, vischvrouwen of anderen naast U zitten.
Dan met eene beweging van schrik terug te kruipen in Uw hoekje, ofwel
met een minachtende uitdrukking op hen neder te zien, zou ten zeerste
tegen Uwe opvoeding getuigen. Gij had even goed in dien stand geboren
kunnen worden, en al gaat men natuurlijk niet en
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frère et compagnon met dergelijke lieden om, zij zijn menschen evenals
wij en hebben als mensch aanspraak op onze achting. (Stratenus 1909:
139)

Het is blijkbaar nodig te zeggen dat zij óók mensen zijn. De noodgedwongen sociale
vermenging dwingt ertoe, zoals stééds, ook in 1868, toen men nog dacht het
vertrouwen van de minderen te kunnen herwinnen door wat vriendelijker tegen
dienstboden en andere ‘onderhoorigen’ te zijn:

De man van opvoeding... beseft, dat de dienstboden evenzeer als hij
menschen zijn, die slechts, bij mindere beschaving, in minderen stand zijn
geplaatst. (Handboek 1868: 118)

In iedere golf van democratisering en sociale vermenging moet blijkbaar het
medemens-zijn van sommige mensengroepen nadrukkelijk worden vastgesteld; ook
in de laatste, die sedert de jaren zestig van de twintigste eeuw aanzwol. Zo werd in
een discussie tussen roomskatholieke bisschoppen en theologen in de jaren zeventig
meermalen gesteld dat men niet moest vergeten dat homoseksuelen óókmensen zijn.
Het vernederende van het mijdingsgedrag, alsmede de kracht van het
superioriteitsgevoel dat aan al dit gedrag was verbonden komt tot uiting in deze
nadrukkelijke vaststelling van de medemenselijkheid van sommige groepen: vóór
die tijd werd er dus aan hun menselijkheid getwijfeld. Norbert Elias schreef daarover:

Wanneer machtsverschillen groot zijn en in overeenstemming daarmee
de onderdrukking groot is, worden groepen buitenstaanders vaak voor
smerig en nauwelijks menselijk gehouden. (Elias en Scotson 1976: 20)

Zoals ook uit volgende citaten zal blijken wordt, naast ruwheid en lompheid, vooral
de smerigheid van de lagere klassen en het ‘besmettingsgevaar’ dat omgang met hen
oplevert, aangevoerd ter legitimering van alle mijdingsgedrag.
In dit verband wijst Elias nog op de term ‘The Great Unwashed’, die in Engeland

omstreeks 1830 in zwang kwam voor de arbeidersklasse. Hoe vernederend en
stigmatiserend deze typering werkt, legt George Orwell uit:

de werkelijke reden dat een Europeaan die uit de bourgeoisie afkomstig
is niet zonder grote moeite, zelfs als hij zich communist noemt, aan een
arbeider kan denken als zijn gelijke... zit in vier afgrijselijke
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woorden waar men heden ten dage voorzichtig mee is maar die in mijn
kinderjaren veel en vrijelijk werden gebruikt. De woorden waren: de lagere
standen stinken. Dat werd ons geleerd - de lagere standen stinken. En hier
sta je duidelijk voor een onoverkomelijke hindernis. Want geen enkel
gevoel van voorkeur of afkeer is zo fundamenteel als een fysiek gevoel...

Misschien doet het er niet zoveel toe als de doorsnee middenstander wordt
grootgebracht in de overtuiging dat de werkende standen onwetend, lui,
zuipschuiten, onbeschoft en oneerlijk zijn. Als hij wordt grootgebracht
met het idee dat ze smerig zijn, dan geschiedt het kwaad. En in mijn jeugd
werden we grootgebracht met het idee dat ze smerig waren. Heel vroeg
in het leven kreeg je al het idee dat het lichaam van een arbeider iets subtiel
afstotelijks had. (Orwell 1973: 143/4)

Omdat lijfelijkheid onze vroegste en diepste bron van lust en onlust is, kan een
geconditioneerde koppeling van de woorden smerig, vies of onrein met
onlustgevoelens zo'n formidabel wapen zijn ter markering van sociale scheidslijnen.
Ook tegenwoordig nog kunnen we de kracht ervan constateren. Eind jaren zeventig
bijvoorbeeld in het feminisme. Emma Brunt schreef over het blad De Feminist:

Allereerst stellen zij dat vrouwen ‘schoon’ zijn: een woord dat veelvuldig
gebruikt wordt in De Feminist. Zij zijn niet aangeraakt en verontreinigd
door de viezigheid in de Mannenmaatschappij, tenzij... en nu komt het,
tenzij ze zich hebben laten ‘besmetten’. Dan zijn ze dus ook ‘vies’
geworden, de kleine smeerpoetsen. (Brunt 1979: 40)2

3 Identiteit en zelfbeheersing

Hoe kunnen we deze ‘smetvrees’, deze statusangst, begrijpen? Wat is het dat door
mensen aan de bovenzijde van iedere scheidslijn zo krachtig en, voor de mensen aan
de andere zijde van die lijnen zo krenkend verdedigd moet worden?
Om te beginnen waren de sancties op ‘onnodige’ sociale vermengingen

afschrikwekkend genoeg.Wie zich ‘afgaf’met minderen werd uitgestoten. Demeeste
groepsleden beseften dat de scheidslijn tussen de eigen groep en die daaronder door
onnodige vermenging zou worden verzwakt en dat de
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eigen groep dan, tenminste in de ogen van machtiger en gevestigder groepen, met
de lager geplaatste groep zou worden vereenzelvigd. Mede daarom gaf contact met
de mensen die de gezamenlijk hooggehouden normen niet correct naleefden zo'n
intens gevoel van onbehagen. Men voelde er de dreiging in van verlies aan identiteit,
persoonlijke én groepsidentiteit. Men besefte namelijk over het algemeen heel goed,
meestal zonder het onder woorden te kunnen brengen omdat het zo vanzelfsprekend
was, dat de identiteit van de eigen groep in de ogen van machtiger groepen wordt
gevormd naar het voorbeeld van hun ‘minderheid van de slechtsten’, hoe men ook
probeert de eigen groepsidentiteit te modelleren naar het ivoorbeeld van de
‘minderheid van de besten’. Iedere ‘grensoverschrijding’ naar beneden wordt dus
ervaren als een aanslag op de groepsidentiteit en daarmee op de persoonlijke identiteit,
het wordt ervaren als ‘verraad’ en als zodanig gestraft: uitstoting. Statusangst is dan
ook gebaseerd op verlatingsangst: de angst als minderwaardig door de mand te vallen
en vervolgens in de steek gelaten te worden door de mensen waar men bij wil horen
en waar men voor het eigen gevoel bij hoort. Om dergelijke verlatingen te voorkomen
gebeurde in veel gezinnenwat Annie Romein-Verschoor over haar gezin van herkomst
schreef: ‘Wij leerden van heel jong af onderscheiden tussen mensen waar je wel en
niet mee kon omgaan’ (Romein-Verschoor 1971 I: 19). Wie dat precies zijn, waar
de grenzen worden getrokken, hangt naast afkomst, beroep en dergelijke ook af van
plaatselijke omstandigheden en de stand van de welvaart. Annie Verschoor en haar
zusters werden in Den Helder omstreeks de eeuwwisseling gestimuleerd tot de
omgang met ‘zeeofficiersdochtertjes met een dubbele naam’ (1971: 30) en bij haar
thuis werden er ‘kartonnetjes van Jurgens Solo Margarine stiekum verbrand, opdat
de buren die niet in de vuilnisbak zouden bespeuren’ (1971: 36).
De ‘smetvrees’ kan dus worden begrepen als een angst voor de vernedering te

worden uitgestoten en deze angst is weer verbonden met de angst voor aantasting
van de reputatie van de groep als geheel. Zij berust kortom op angst voor individueel
én collectief identiteitsverlies. Op grond hiervan kan het mijdingsgedrag ten dele
worden begrepen en verklaard..Er is echter méér. Waar het nog meer omgaat, kan
(opnieuw) het gemakkelijkst worden afgeleid uit adviesliteratuur die dateert uit een
periode in deze eeuw waarin oude vormen van mijdingsgedrag steeds meer in het
gedrang waren gekomen.
In Goede manieren is een heel hoofdstuk gewijd aan ‘De kunst van vermijden en

buitensluiten’. In de eerste regels wordt ter legitimatie van dit hoofdstuk aangevoerd:
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dat men, als men tot de meer gevoeligen en meer verfijnden in aesthetisch
aanvoelen behoort, zich buiten veel dingenmoet houden, waar een grovere
mensch zich zonder overlast in kan begeven. (Van Zutphen-van Dedem
1928: 150)

De voorbeelden die vervolgens worden gegeven zijn: bepaalde samenscholingspunten
vanmannen en opgeschoten jongens, achterbuurten, bepaalde lokaaltreinen en trams
op tijden dat fabrieksarbeiders en -arbeidsters naar hun werk gaan of er vandaan
komen, derde klas cafés, goedkope plaatsen in de bioscoop, oploopjes of onenigheden
op straat, 's zondags uitgaan en volksfeesten bijwonen. Ook al mijdt men dit alles,
toch blijvenmiddelen ter zelfbescherming ‘onmisbaar in het openbaar verkeer in een
wereld, waar nog zulke slechtemanieren heersenen’. Daarommoet ‘demeer gevoelige
mensch’ zich in het publieke verkeer op twee manieren kunnen beschermen. Hij
moet:

zoveel mogelijk, zelfs oppervlakkige aanraking van lichaam en kleeren
met anderen vermijden, wetend, dat er, méér nog dan het hygiënisch
besmettingsgevaar, telkens het gevaar bestaat van een contact met het
geestelijk-slechte en weerzinwekkende, dat vooral in de dichtere
bevolkingscentra der steden, als de ziektekiemen in een niet gezond
lichaam, zich ieder oogenblik in onze naaste omgeving kan bevinden. (Van
Zutphen-van Dedem 1928: 162)

Wat te doen als dit ‘besmettelijk’ contact toch plaatsvindt, ‘als lage machten proberen
ons naar beneden te trekken’?

dan heeft de mensch, die een afkeer heeft van scherpe woorden en ruzie,
het recht zich te verdedigen met ‘bevriezen’. Vuur grijpt gevaarlijk om
zich heen, het ijs hoeft niemand zeer te doen, die zijn hand er niet naar
uitsteekt. (Van Zutphen-van Dedem 1928: 160/1)

Met een voorbeeld preciseert de schrijfster haar beeldspraak:

Als de driftige, onbeheerschte man van slechte opvoeding zich het recht
toekent, om zoodra hij zich verongelijkt voelt, zich op te winden en te
gaan schelden of grof te worden ‘om zijn gevoelens te luchten’, dan heeft
een ‘heer’ daar tegenover het recht, om zich met kracht te beheerschen,
te zwijgen en zich af te wenden, ‘om zijn gevoeligheid te spáren’ en zich
te onttrekken aan scènes en woorden-

Cas Wouters, Van minnen en sterven. Informalisering van omgangsvormen rond seks en dood



69

wisselingen in 't publiek, die hij als nutteloos en afkeurenswaardig
beschouwt. (Van Zutphen-van Dedem 1928: 160)

Nu is het duidelijk: men wordt ‘naar beneden’ getrokken, ‘omlaag gehaald’, als men
zijn zelfbeheersing verliest. Dan ‘vergeet men zichzelf’, zoals de uitdrukking luidt.
Het verlies van zelfbeheersing is het vuur, dat zo gevaarlijk om zich heen grijpt.
Daarin schuilt het ‘besmettingsgevaar’ waartegen men de sociale scheidingslijnen
zo dikmogelijk maakt. Van de waarde van zelfbeheersing wasmen diep doordrongen.
Het leverde een ‘gevoeligheid’ op, waardoor men zich niet alleen van dieren, maar
ook van ‘lagere soortenmensen’ onderscheiden voelde.Met deze grotere gevoeligheid
kwam men tot meer zelfkennis en mensenkennis, voorname voorwaarden tot
handhaving en uitbreiding van machtsposities. Zo werd zelfbeheersing aan sociale
beheersing gekoppeld. Ter bescherming van beide maar vooral ter bescherming van
de zelfbeheersing, beperkten deze gevestigden hun omgang met mensen die deze
zelfbeheersing op de proef stelden, de omgang met ‘grovere menschen’, tot het strikt
noodzakelijke.Menwas bang voor pijnlijke provocaties.3MevrouwVan Zutphen-van
Dedem beschrijft zo'n provocatie: in een treincoupé krijgt een ‘heer’ gezelschap van
drie luidruchtige mannen, waarvan er een zijn moddervoeten naast hem op de bank
legt. Hij sommeert de voeten van de bank te nemen, incasseert kalm hun spot, dreigt
de voeten na een halve minuut van de bank te slaan als ze dan niet zijn verdwenen
en dat doet hij dan ook. De drie gaan in hun reactie niet verder dan ‘ongevaarlijk
geschimp’. Was het verkeerd afgelopen, ‘dan had hij bewezen de situatie niet in
geestelijken zin te beheerschen’ en had hij ‘de noodige zelfbeheersing en zekerheid
van optreden’ gemist. Dan had de brutaalste zich overwinnaar gevoeld en dat dient
‘ieder beschaafd mensch tot het uiterste te voorkomen’. Daarom, besluit deze
schrijfster, moet niemand zich ooit aan zulke experimenten als beschreven in het
voorval wagen,

als niet alles ertoe dringt, als niet iedere vezel van ons gevoel zegt, dat het
móet, als we niet absoluut meester zijn van onze eigen emoties, en niet
zéker weten te staan als ‘leermeester’ tegenover een onbehoorlijk
optredende leerling. (Van Zutphen-van Dedem 1928: 191)

Wie dus niet absoluut zeker is van zijn emoties - en daarmee van de situatie - wordt
uit balans gebracht en zal zich verlagen tot het niveau van de provocateur.
Provocateurs zijn in principe alle ‘grovere menschen’, alle lageren van stand, vooral
wanneer ze ‘zich opdringen’ en bestaande privile-
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ges in gevaar brengen. In deze angst om in provocaties te trappen wortelt het
superioriteitsgevoel dat zo duidelijk in het mijdingsgedrag naar voren komt. Hoe
groter deze angst was, des te groter was de behoefte de eigen superioriteit te
onderstrepen en mijdingsgedrag was daarvoor de aangewezen weg, tevens de ‘weg
van de minste weerstand’.
Waar de maatschappelijke ontwikkelingen het in acht nemen van de sociale

scheidingslijnen moeilijker of niet langer mogelijk maakten, daar-was het geboden
‘zich met kracht te beheerschen’. Deze dwang zette aan tot de geleidelijke
ontwikkeling van een hoger niveau van beheersing en daarmee tot een vermindering
van tot dan toe onverholener superioriteitsvertoon. Zo werden bepaalde vormen van
zelfverheffing zelfs gevaarlijk, want zeer verleidelijk voor provocateurs. Bovendien
ging men ze beschouwen als een duidelijk teken dat men de eigen emoties
onvoldoende meester was; ook het superioriteitsgevoel moest nu immers onder
controle worden gebracht.4

In vrijwel alle manierenboeken uit het begin van deze eeuw komt dit naar voren.
Het reeds gegeven citaat van Louise Stratenus, over het verwerpelijke van een
minachtende uitdrukking in de tram, is er een voorbeeld van. Ook mevrouw Van
Zutphen-van Dedem waarschuwt herhaaldelijk tegen ‘beleedigend vermijden’ en
‘noodelooze gereserveerdheid’:

Het is in het geheel geen groote uitzondering, om in een tram een bizonder
deftige en ‘chique’ dame te zien, die met een zichtbaren afschuw en zelfs
met verontwaardiging, als voor een melaatsche een eind opzij schuift en
haar kleeren samenneemt, als er iemand uit de lagere volksklasse naast
haar komt zitten, al toont deze, èn in kleeding, èn in gedrag, een fatsoenlijk
mensch te zijn... (Van Zutphen-van Dedem 1928: 163)

Nog duidelijker is mevrouw Etiquette, die schrijft:

Eens hoorde ik een dame vertellen van een vuile nauwe straat, waarin zij
zijn moest, en een andere dame maakte met een bedenkelijk gezicht de
opmerking: ‘Eene dame moest eigenlijk niet komen in zo'n onfatsoenlijke
buurt’, waarop de eerste doodleuk ten antwoord gaf: ‘Overal waar ik kom,
is het fatsoenlijk.’ (v.d.M.z.j.: 270)

Het gelijkstellen van ‘vuil’ en ‘onfatsoenlijk’ met de ‘geringeren van stand’ bleef
gehandhaafd, maar toch werd de sociale ‘smetvrees’ iets geringer, omdat men nu
ook de angst voor provocaties van de zelfbeheersing onder controle moest zien te
krijgen. Dan pas namelijk is men in staat zich te
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gedragen als de dame die in dit citaat ten voorbeeld wordt gesteld. Zij beheerst haar
angst voor provocaties én haar superioriteitsgevoel op zo'n manier dat haar ‘zekerheid
van optreden’ toeneemt. Wellicht is ook haar superioriteitsgevoel er sterker door
geworden, maar dat gevoel heeft ze zodanig onder controle dat de mensen uit de
‘onfatsoenlijke buurt’ er geen aanstoot aan kunnen nemen.

4 ‘Kalmte kan je redden’

De uitspraak ‘overal waar ik kom, is het fatsoenlijk’ zou door Aletta Jacobs gedaan
kunnen zijn. In haar Herinneringen komt ze naar voren als iemand die daar
zelfverzekerd en zelfingenomen genoeg voor is. Emma Brunt schreef over haar: ‘Ze
hoeft haar gelijk niet aan te tonen, ze hééft het, en ze laat niet af de rechtvaardige
zaak waarvoor ze pleit “kalmpjes” onder de aandacht te brengen’ (Brunt 1979: 182).
‘Kalm’ is ook het belangrijkste woord, naast synoniemen zoals rustig en bedaard,

waarmee de meeste mensen die in het begin van de twintigste eeuw klachtbrieven
schreven aan de Gemeente Tram Amsterdam, hun eigen gedrag en het door hen
gewenste gedrag beschreven (VanDaalen 1979 en 1987). Volgens Rineke vanDaalen,
die deze brieven bestudeerde, waren de meeste ‘mooi geformuleerde, zorgvuldig
opgestelde betogen’, waarin het gedrag van de mensen waarover men zich beklaagt,
wordt beschreven als ruw, onbeleefd, driftig, onbeschaafd en lomp. Verder blijkt
enige onzekerheid of ambivalentie omtrent het mijdingsgedrag, die kenmerkend is
voor periodes van gedwongen sociale vermenging: enerzijds konden sommige
briefschrijvers zich maar met moeite neerleggen bij de regel ‘dat passagiers ongeacht
hun sociale positie op dezelfde behandeling aanspraak maakten’, zij wilden hun
privileges behouden, anderzijds hechtten zij juist zoveel belang aan die regel en aan
de overige regels, ‘omdat deze bescherming kon bieden tegen ongewenst gedrag van
medereizigers’. Van Daalens conclusie luidt:

Hoewel rust en kalmte natuurlijk niet in de gemeentelijke reglementen
waren voorgeschreven, zal dat soort gedrag zeker van pas zijn gekomen
bij het proces van onderlinge aanpassing dat zich afspeelde tussen mensen
die gewoonlijk buiten elkaars gezichtskring vielen. Het leren functioneren
als cliënten en ambtenaren van een bureaucratische instellingwerd daardoor
eenvoudiger, terwijl het reizen per
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tram tegelijkertijd zal hebben bijgedragen aan het toenemen van de
beheersing van de passagiers: van hen werd inschikkelijkheid verlangd,
in ruil voor de zekerheid dat iedereen gelijk behandeld zou worden. (Van
Daalen 1979: 469)

Zo bezien kan deze episodemodel staan voor vele episodes uit ons beschavingsproces.

5 Processen van formalisering en informalisering

In hun zelfbeheersing, kalmte en fijngevoeligheid vonden gevestigde groepen steeds
aanleiding tot gevoelens van superioriteit en gedragingen die daaraan uiting gaven.
In hun ogen zijn het deugden, eigenschappen waar men trots op kan zijn. Men wilde
ze uit alle macht beschermen, zodat ze aan volgende generaties doorgegeven konden
worden en aan onbeheerster en ‘grovere’ mensen ten voorbeeld gesteld. Tot op zekere
hoogte spreekt uit elk etiquetteboek dat gevoel van welbehagen in het uitdragen van
deze kwaliteiten. In het mijdingsgedrag zijn deze beschermende en uitdragende
functies te constateren. Het mijdingsgedrag groeide naar een hoogtepunt toen
industrialisering en verstedelijking manieren van samenleven met zich: brachten
waarin alle ookmaar enigszins gevestigde groepen zoveel mogelijk kansen aangrepen
om de zich opdringende lagere groepen te mijden; althans wanneer en zolang dat
niet al te nadelig voor hen was. De ‘opdringerige’ mensen die hun zelfbeheersing,
kalmte en fijngevoeligheid op de proef durfden stellen, in provocaties durfden te
betwijfelen, die ‘kenden hun plaats niet meer’. Bij gebrek aan afdoende middelen
om ze op die plaats te wijzen, meed men hen zoveel mogelijk en modelleerde men
zijn omgangsvormen naar het voorbeeld van de aristocratie uit voorbije periodes,
zodat alleen de rijken en de machtigen er met de nodige zelfbeheersing aan konden
voldoen. De wijde crinoline rokken, de ‘queue de Paris’ en de sleep zijn voorbeelden
op het gebied van vrouwenkleding die op zich al tot uitgaansbeperkingen dwongen:
somsmoest de voordeur ervoor worden verbreed. De statusgevoeligheid van vrouwen
was (en is) vaak nóg groter dan die van mannen, omdat vrouwen voor hun sociale
waarde en dus óók voor hun gevoel van eigenwaarde van die mannen afhankelijk
waren; eerst van hun vaders en h vervolgens van hun echtgenoten. Slechts in hun
omgangsvormen konden zij een bijdrage leveren aan het verhogen van het aanzien
van haar man en
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(daarmee) van haarzelf. Zo ontwikkelden zij, daarbij ongetwijfeld gestimuleerd door
hun mannen, een nóg groter mijdingsgedrag dan die mannen zelf in verband met hun
werkzaamheden konden vertonen, bij voorbeeld de uitgaansbeperkingen. Er was een
‘formaliseringsproces’ gaande.
De mannen werkten in bedrijven en bestuurlijke instellingen die steeds groter

werden, zodat ze in het differentiatie- en integratieproces op den duur zo afhankelijk
raakten van de groepen onder hen, dat ze hun superioriteits- gevoel niet langer zo
onomwonden in een zo omvangrijk mijdingsgedrag ten toon konden spreiden. Er
kwamen scènes uit voort, omdat het ‘mindere’ publiek zich tegen de vernederingen
die het erin voelde ging verzetten, terwijl de ‘meerderen’ deze ‘opdringerige’ mensen
toch voortaan te vriend moesten zien te houden. ‘Meerderen’ bleven ze weliswaar,
maar ‘minachting’ tonen ging voortaan te ver: ‘zij zijn menschen evenals wij’. Dat
deze ‘menschen’ zich overigens zo ver hadden opgewerkt was alleen mogelijk met
een relatief toegenomen zelfkennis en mensenkennis, en met een voor die sociale
stijging toegerust patroon van zelfbeheersing. Daarbij was het ook steeds meer hùn
belang de gevestigde groepen niet te kwetsen, zich naar hun levensstijl en
omgangsvormen te richten. Gevestigden en buiten-staanders kregen steeds meer met
elkaar te ‘onderhandelen’, steeds minder ‘bevelen’ konden jworden uitgedeeld. Om
met succes te kunnen onderhandelen moesten de gevestigden hun ‘besmettings’- of
‘dalingsangst’ zien te overwinnen en de buitenstaanders hun ‘stijgingsangst’. De
achterblijvers in de oprukkende groepen van buitenstaanders zagen zich afzakken,
voelden de dreiging te worden uitgestoten door ‘hun eigen stand’ - ‘verraad’ - en
ontwikkelden op grond van deze statusangst zoveel mogelijk mijdingsgedrag en
ander superioriteitsvertoon ten opzichte van de lagere groepen, waarmee ze langzaam
maar zeker tot nauwere samenwerking werden gedwongen. De gevestigden, nog
steeds overtuigd van de waarde van de eigen levensstijl, ontwikkelden in directer
contact met de levensstijl van lagere groepen een groter gevoel van identificatie met
hen, zodat ook zij al te neerbuigend superioriteitsvertoon als gênant gingen ervaren.
Dat superioriteitsvertoon was ten dele juist opgevoerd uit angst voor die groepen,
een angst die in het directer contact onder controle werd gebracht, zodat de functie
ervan - die angst te bedekken - verdween. Danmogen en kunnen er weer meer dingen
en is er sprake van een ‘informaliseringsproces’. Over het geheel genomen werden
de verschillen tussen het gedrag tegenover hogeren en lageren in rang en het gedrag
tegenover gelijken kleiner: de formaliteits-informaliteitsmarge (Elias 1989: 41)
versmalde, waarbij het zwaartepunt zich richting informaliteit verlegde. In het
informaliseringsproces dat zich rond de eeuwwisseling steeds duidelijker aftekende,
klampten de betrokkenen
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zich vast aan regels - zie het voorbeeld van de tram - die later ten dele zo
vanzelfsprekend zouden worden en zo automatisch opgevolgd dat ze in latere
informaliseringsgolven als overbodig konden worden afgedaan.

6 Statusangst en pleinvrees

De Swaan veronderstelt een verband tussen uitgaansbeperkingen en uitgaansangst,
pleinvrees. Dit verband is niet dwingend en het is dan ook niet op empirisch materiaal
gefundeerd. Toch heb ik me door zijn verbeeldingskracht laten verleiden eenmogelijk
verband tussen statusangsten, zoals hierboven beschreven, en onbegrepen angsten,
zoals pleinvrees, te schetsen.5

Aan beide zijden van iedere afbrokkelende scheidslijn bevinden zich steeds ook
mensen die hun angsten voor elkaar niet onder controle krijgen. Uit angst te dalen
volharden sommige gevestigden in hun traditionele mijdingsgedrag en ontvluchten
ze zoveel mogelijk situaties waarin ze meer zouden moeten onderhandelen dan ze
gewendwaren. Het niet onder controle krijgen van deze angst houdt dan een beperking
in van de kansen op het behoud en de versterking van de maatschappelijke positie,
althans vergeleken met hen die deze angst wel onder controle kregen. Wanneer ze
zich onder de druk van de ontwikkelingen niet aan het onderhandelen kunnen
onttrekken, zonder de angst ervoor te overwinnen, zullen ze eveneens aan
maatschappelijke kansen inboeten vergelekenmet hen die deze angst wel overwinnen.
Ook dan voelen ze dat ze relatief achter blijven, dat ze toch in status dalen. Om de
achterstand weer in te halen ontwikkelen ze op grond van onderhandelingservaringen
soms een ideaal zelfbeeld waarmee ze zichzelf dwingen tot de identificatie- en
solidariteitsgevoelens ten opzichte van de onderhandelingspartners, die voor het
succesvol onderhandelen zijn geboden. Toch blijven ze ambivalent staan ten opzichte
van het gedrag waartoe ze zich gedwongen voelen, het onderhandelen, omdat ze zich
superieur blijven voelen en voortdurend bang zijn zichzelf onvoldoende te beheersen
zodat ze hun superioriteitsgevoel eens zullen verraden, met alle gevolgen van dien.
In zichzelf en ten opzichte van intimi zullen ze blijven klagen en mopperen over de
onderhandelingssituaties en over de ‘onbeschaafde’ onderhandelingspartners. Op
die manier geven ze uiting aan hun angst. Wanneer hun persoonlijkheid zich zo
ontwikkelt dat ze aan de angst voor de voormalige buitenstaanders en aan hun
‘dalingsangst’ of ‘dieptevrees’ geen directe uiting meer mogen geven en ze zichzelf
deze
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angsten vervolgens ook niet meer bekennen, dan kan ze als ‘onbegrepen’ angst tot
uiting komen.
Uit angst niet aan de eisen te kunnen voldoen die aan iemand worden gesteld om

te kunnen stijgen, handhaven sommige buitenstaanders even- eens zoveel mogelijk
de oude sociale scheidslijnen. Ook zij mijden zoveel mogelijk
(onderhandelings)situaties waaraan ze niet gewend zijn. Ze zijn bang dat ze aan de
hogere eisen die deze situaties aan hen stellen, niet kunnen voldoen en dat ze zullen
‘afgaan’ als ze het zouden proberen; een sociale vorm van ‘hoogtevrees’. Ze zijn
bang dat ze dan zullen ‘doorslaan’ en dat ze zichzelf dus niet voldoende in bedwang
kunnen houden en daarom ‘slaan ze dicht’. Hun hele persoonlijkheid is te sterk
verweven met de oude verhouding tussen gevestigden en buitenstaanders:

De nieuwe kansen kunnen zij niet benutten maar wanneer anderen dit doen
drijft hen dit verder in het nauw. Hoeveel vrouwen bij voorbeeld wijzen
de emancipatie van seksegenoten niet kwaad van de hand? (De Regt en
Van Stolk 1979: 5)

Sommigen voelen dat ze op die manier in feite achterblijven, dat ze relatief in status
dalen, naarmate meer mensen uit de groep waartoe ze zich rekenen van de
stijgingskansen gebruik maken. Ze zouden daarom ook wel van die kansen
gebruik-willen maken, maar ze durven niet. Op die manier staan ook zij ambivalent
tegenover het onderhandelen, ook zij kunnen in deze ambivalentie verstrikt raken,
wanneer hun verlangen ook te stijgen en de oude ondergeschikte positie te verlaten
krachtiger wordt, zonder dat de onderhandelingsangst afneemt. Deze ambivalentie,
deze spanning kan er toe leiden dat ze zichzelf bij wijze van onbewuste
ontsnappingspoging de stijgings- en onderhandelingsangsten niet meer bekennen,
waarna deze angsten in ‘onbegrepen’ vorm tot uiting kunnen komen.
De kans dat achterblijvers uit stijgende groepen zichzelf hun

onderinhandelingsangsten niet bekennen lijkt me groter dan de kans dat achterblijvers
uit groepen van gevestigden dat doen. De gevestigden hebben immers een traditie
van klaaggedrag over hun ondergeschikten, waarmee ze aan hun angst enigszins
uiting kunnen geven. Ze zijn tot onderhandelen gedwongen. De buitenstaanders niet.
Zij ‘mogen’ onderhandelen en als ze dat niet durven, helpt hun traditie van klagen
over hun bazen hen niet zo veel, omdat anderen, klasse- of seksegenoten in
onderhandelingen er blijkbaar voor zorgen minder reden tot klagen te hebben. De
angst om te dalen komt iedereen, ook de angstigen zelf, veel acceptabeler voor dan
de angst om te stijgen. Die angst is moeilijker onder ogen te zien, moeilijker te
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overwinnen. Misschien dat daarom meer vrouwen pleinvrees ontwikkelen dan
mannen. Vrouwen vormen immers een sociaal stijgende groepering.
Zo zou het kunnen zitten, misschien. Ik weet het niet. Wel weet ik dat het gewicht

van statusangsten in de psychotherapeutische theorie, en waarschijnlijk ook in de
psychotherapeutische praktijk, niet naar waarde wordt geschat.

7 Slot: de status van ‘bevelshuishouding’ en ‘onderhandelingshuishouding’

Naarmate demachtsverhoudingen tussen groepen van gevestigden en buitenstaanders
minder ongelijk werden, verminderden de gedragsverschillen tussen hen onderling
in die zin dat afstandelijk en distingerend gedrag ten opzichte van de voormalige
buitenstaanders op soortgelijke wijze gesanctioneerd ging worden als vroeger ten
opzichte vanmede-gevestigden. Toen werden steeds meer formele regels ontmaskerd
als slechts dienend ter n bevestiging en ondersteuning van de macht van heersende
groepen. De inieuwe, informelere omgangsregels gaven dus uitdrukking aan de
verminderde machtsverschillen. In sommige formuleringen van De Swaan lijkt het
alsof hij dit verband omdraait. Zo schrijft hij bijvoorbeeld: ‘Mensen moeten daarbij
(bij het onderhandelen) meer rekening houden met meer aspecten van meer andere
mensen op meer momenten en moeten ook hun neiging tot dwang en zelfverheffing
sterker beteugelen’. De formulering suggereert dat mensen tegenwoordig hun neiging
tot dwang en zelfverheffing sterker beteugelen, omdat ze moeten onderhandelen.
Echter, de toegenomen dwang tot onderhandelen kwam juist voort uit de verminderde
machtsverschillen tussen mensen die vroeger gewend waren bevelen te geven en
hen, die gewend waren bevelen op te volgen. Dit houdt in dat de eersten inderdaad
hun neiging tot dwang en zelfverheffing sterker moeten beteugelen, maar de laatsten
hoeven dat juist minder. In ieder geval dwingen ze meer dan vroeger. Deden ze dat
niet, dan zouden degenen die hebben moeten leren zich meer in te binden, dat weer
snel afleren en zou er weer snel minder onderhandeld en meer bevolen worden. De
Swaan beseft dit wel; zo wijst hij er bijvoorbeeld op dat kinderen en vrouwen zich
grotere bewegingsmarges verworven hebben tegenover respectievelijk ouders en
mannen, terwijl de laatsten zich meer zijn gaan inhouden. Toch laat hij zich, wellicht
meegesleept door de charme van het door hem geïntroduceerde begrippenpaar, meer
dan eens verleiden tot misleidende formuleringen, het
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sterkst waar hij schrijft: ‘Daar waar zich zo een onderhandelingshuishouding vormt,
... wordt de afhankelijkheidsbalans tussen partijenminder asymmetrisch’ (De Swaan
1979: 496). De hierboven aangevoerde argumenten vormen een pleidooi voor een
omgekeerde formulering, die bovendien ruimte laat voor gradaties: ‘Daar waar de
afhankelijkheidsbalans tussen partijen minder asymmetrisch wordt, tendeert hun
onderlinge omgang in de richting van een onderhandelingshuishouding.’

8 Epiloog: statusangst en statusgeheimen

Niemand groeit op zonder zijn persoonlijke identiteit in meerdere of
mindere mate te ontlenen aan de identificatie met een of meerdere groepen.
Men hoeft dit niet zo bewust te doen en men kan het in zijn latere leven
zelfs vergeten. Maar iets ervan blijft iedereen bij: iedereen onthoudt wel
iets van de termen waarmee lof of minachting jegens de groep waartoe hij
behoorde werd uitgedrukt, van de prijzende enmisprijzende roddel en van
de gevoelens van meerder- en minderwaardigheid die daarmee gepaard
gaan. (Elias en Scotson 1976: 144)

De sterke mate waarin de sociale status van de groepen waartoe iemand behoort zijn
of haar identiteit bepaalt is een geregeld terugkerend thema in het werk van Elias.
Dit thema, van het belang van sociale status voor de persoonlijkheid, is in de sterk
egalitair ingestelde samenlevingen van onze tijd in toenemende mate pijnlijk en
moeilijk bespreekbaar geworden. In een sterk hiërarchische maatschappij als het
Wilhelmistische Duitsland van voor de Eerste Wereldoorlog kwamen de
statusverschillen nog onverbloemd en nadrukkelijk tot uiting. Zoals Norbert Elias
opmerkt in zijn recente Studien über die Deutschen:

Die Erziehung stellte Menschen auf eine Gesellschaft mit betont
hierarchischen Ungleichheiten ein, wo der jeweils Höhere sich ostentativ
als überlegener und bessererMensch verhielt und alle Niedrigerstehenden
ausdrücklich fühlen ließ, daß sie niedriger, schwächer, schlechter seien
als er... Wer sich schwach zeigte, galt nichts. lm Grunde wurdenMenschen
hier dazu erzogen, sowie sie sich einem Schwächeren gegenüber wußten,
hart zuzuschlagen, ihn die eigene Überlegenheit und seine Unterlegenheit
alsbald und unzweideutig
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fühlen zu lassen. Das nicht zu tun, war Schwäche; und Schwäche war
etwas verächtliches. (Elias 1989: 136/144)

Volgens de dominante omgangscode in onze veel democratischer samenlevingen en
de gelijkheidsideologie die in verband daarmee is ontwikkeld, is een zo openlijk
vertoon van status met de daarbij behorende gevoelens van superioriteit en inferioriteit
niet langer bon ton. Integendeel, dergelijk vertoon zou statusverlies met zich brengen.
Het is in toenemendemate moeilijk geworden statusverschillen en statusconcurrentie
openlijk te erkennen. Het inzicht dat gevoelens van superioriteit en inferioriteit door
die verschillen onontkoombaar worden opgeroepen, is uit vrees voor gezichts- en
statusverlies steeds angstvalliger bedekt geworden. Het mijden betreft tegenwoordig
niet meer zozeer andere mensen van uiteenlopende status, maar vooral gedrag dat
gevoelens van meerder- of minderwaardigheid verraadt. Dit betekent dat het intomen
van die gevoelens in hoge mate onbewust en s automatisch gebeurt, of in het geheim:

We are in an age when people will sooner confess their sexual secrets -
much sooner in many cases - than their status secrets, whether in the sense
of longings and triumphs or humiliations and defeats. (Wolfe 1976: 189)

Maar, hoezeer mensen ook trachten hun statusgeheimen voor zich te houden, en ze
zelfs tegenover intimi niet te verraden, het geoefende oor hoort iedere dag wel uitingen
van inferioriteit en superioriteit, hoe bedekt ook en hoezeer ook ingekleed in

indirecte en schijnbaar kleurloze termen die de emotionele directheid
missen waarmee de hoger geplaatsten in minder democratische eeuwen
spraken over hun eigen voortreffelijke status, maar die niettemin heel
ondubbelzinnig waren... De [status]criteria zijn bijna altijd verscholen in
een als gemeenschappelijk gedacht systeem van overtuigingen dat niet ter
discussie staat, en het rangordenen wordt meestal tot uiting gebracht in
eenvoudige waarderende termen die het karakter van codewoorden hebben,
zoals ‘beter’ of ‘niet erg aardig’, ‘gaat wel’ of ‘oké’. Zij kunnen met
voldoende nuances of ondertonen worden gebruikt om de feitelijke plaats
van een ... [individu of een groep] in de statushiërarchie aan de ingewijden
goed duidelijk te maken. (Elias en Scotson 1976: 69/82)
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In de termen van De Swaan: in de ‘bevelshuishouding’ gaven bepaalde mensen
bevelen zonder veel rekening te houden met de gevoelens van degenen die deze
bevelen moesten opvolgen; in de ‘onderhandelingshuishouding’ van tegenwoordig
zijn bepaalde gevoelens onder bevel van iedereen komen te staan en voor de rest
wordt met ieders gevoelens meer rekening gehouden.

Eindnoten:

1 Waarom gevestigden hun oordeel over buitenstaanders baseren op de minderheid van de
slechtsten onder die buitenstaanders kan ook worden begrepen met behulp van een zin die De
Swaan in zijn oratie aanhaalt: ‘accentuating the negative is always the better part of valor’.

2 Ook Tom Wolfe legt een verband tussen mijdingsgedrag en ‘smetvrees’, bijvoorbeeld in zijn
beschrijving van de afschuw van de rijken in New York om met de subway te reizen: ‘in fact
much of the status symbolism of New York grows out of the ways the rich and the striving
manage to insulate themselves, physically, from the lower depths. They live up high to escape
the dirt and the noise. They live on the corners to get the air’ (Wolfe 1963: 297). Over het
verband tussenmijdingsgedrag in de vorm van ‘apartheid’ en geur als legitimatie noteert Adriaan
van Dis, schrijvend over een Zuidafrikaanse: ‘Eva schudde haar eerste zwarte hand pas in
Amerika, toen ze daar na haar middelbare school een jaar studeerde. “En ik schreef in mijn
dagboek dat hij stonk. Ik schreef het in mijn kinderlijke onschuld en eerlijkheid, als een
verdediging voor mijn onzekerheid, alsof die geur alles rechtvaardigde wat in ons land gebeurde.
Dat dagboek heb ik nooit meer durven inzien.”’ (NRCHandelsblad 25 augustus 1990; cursivering
C.W.).

3 In de jaren zestig en zeventig werd het provoceren van de zelfbeheersing van gevestigden een
wijdverbreid vermaak. De voorhoede van deze provocateurs heette dan ook zeer toepasselijk
Provo's. Zie ook de laatste paragraaf van hoofdstuk VI.

4 De burgemeester van Amsterdam, VanHall, had z'n superioriteitsgevoel te weinig onder controle
toen hij provo's ‘schorriemorrie’ noemde. Dit heeft er waarschijnlijk toe bijgedragen dat hij
moest heengaan.

5 D.A. Fuldauer heeft het doen voorkomen alsof het hier door mij ontvouwde verband vooral
voor sociale fobici zou gelden en niet of nauwelijks voor agorafobici (Fuldauer 1985). Daarmee
ging hij eraan voorbij dat ik een verband legde tussen statusangsten en onbegrepen angsten,
dus zowel agorafobie als sociale fobie. Het lijkt mij de moeite waard nader te onderzoeken in
hoeverre het verschil tussen beide te begrijpen valt als respectievelijk - stijgingsangst en
dalingsangst, uit ‘sociale hoogtevrees’ en ‘sociale dieptevrees’. Zie over sociale fobie: Gomperts
1987.
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Hoofdstuk III
De gemoedsrust van de verzorgingsstaat: de staat als kostwinner

Zoals overal is ook hier de structuur van de angsten niets anders dan het
psychisch correlaat van de dwangen die de mensen door hun
maatschappelijke vervlechting op elkaar uitoefenen.
ELIAS 1982 II: 339

Dit hoofdstuk bevat enkele resultaten van een onderzoek naar de problemen van
vrouwen die in 1979/1980 in een crisis- en opvangcentrum voor moeders en kinderen
waren opgenomen. In dat centrum, dat Bram van Stolk en ik de Bongerd noemden,
kwamen vooral vrouwen uit de arbeidersklassen terecht, bijna altijd naar aanleiding
van moeilijkheden met hun partner. Wij waren daar een jaar lang twee dagen per
week en we spraken er met ongeveer 250 vrouwen, van wie we er 40 uitvoerig
interviewden. Wij hielden eveneens uitvoerige interviews met twintig mannen, wier
vrouwen in de Bongerd waren opgenomen. Deze mannen bezochten wij thuis (zie
Van Stolk en Wouters 1983).
Na verloop van tijd viel ons een aantal regelmatigheden op in de verhalen van de

verschillende vrouwen die wij spraken. In dit hoofdstuk komt slechts één van de
regelmatigheden ter sprake: een overweldigende meerderheid van de vrouwen gaf
blijk van een groot vertrouwen dat er voor hen financieel zou worden gezorgd, zowel
tijdens hun verblijf in de Bongerd als daarna. We hadden gedacht dat minstens een
aantal vrouwen bezorgd zou zijn of en hoe ze het in de toekomst financieel zouden
redden. We hebben daar in de interviews dan ook van meet af aan naar gevraagd.
Ook in de overige gesprekken die we voerden, waaronder een aantal
groepsgesprekken, brachten we dit onderwerp regelmatig te berde. Al gauw bleek
dat we ons hadden vergist. Onze veronderstelling was blijkbaar gebaseerd op de

Cas Wouters, Van minnen en sterven. Informalisering van omgangsvormen rond seks en dood



81

zorgen die we onszelf zouden maken wanneer we in hun schoenen zouden staan (en
met ons hoogstwaarschijnlijk demeesten uit demiddenklassen). Geen van de vrouwen
uit de arbeidsklassen die we spraken gaf echter blijk van zo'n bezorgdheid; de enigen
die dat wel deden waren een paar vrouwen uit de middenklassen. Toen ons dit
duidelijk werd, stelden we met vergrote belangstelling vragen naar hun huidige en
toekomstige bron van inkomsten. De antwoorden die we kregen wezen zo duidelijk
in dezelfde richting, dat we het hebben aangedurfd er een verklaring voor te geven.

1 Van allen voor allen

Vrijwel alle vrouwen die wij spraken kregen hun verblijf op de Bongerd vergoed op
grond van de Bijstandswet. Deze wet, die een hoofdrol speelt in dit hoofdstuk, werd
in 1965 zonder hoofdelijke stemming door beide kamers van de Staten Generaal
aangenomen. Alleen van de zijde van de Partij van de Arbeid kwam serieuze kritiek,
hoewel ook de leden van deze partij zich niet tegen de wet keerden. Haast integendeel,
de kritiek richtte zich met name op het gebruik van het begrip ‘noodzakelijke kosten
van het bestaan’: dat klonk te schriel en lag bovendien qua formulering te dicht bij
die uit de oude Armenwet van 1912 waarin werd gesproken van ‘kosten van het
noodzakelijk levensonderhoud’. Uit de nieuwe Bijstandswet sprak een
verantwoordelijkheid van allen voor allen door middel van de overheid, die in de
Armenwet met geen mogelijkheid was te beluisteren. Deze laatste wet vormde in
veel sterkere mate de uitdrukking van een klassenmaatschappij waarin de
belastingbetalers, de burgerij, alleen wanneer dit ‘onvermijdelijk’ was aan de ergste
nood van 's lands armen tegemoet kwamen. De oudeArmenwet was op twee essentiële
punten vernederender voor degenen die er een beroep op deden dan de Bijstandswet.
Ten eerste gold daarin het subsidiariteitsbeginsel, hetgeen in dit geval wil zeggen
dat de overheid pas steun gaf wanneer kerken of onderhoudsplichtige verwanten dat
niet deden, zelfs niet nadat daarom door de overheid was verzocht. Ten tweede was
er tegen beslissingen op grond van de Armenwet genomen slechts bij hoge
uitzondering beroep mogelijk (indien aannemelijk gemaakt kon worden dat er sprake
was van wat wij nu discriminatie noemen). Tegen beslissingen inzake
bijstandsuitkeringen, die onder verantwoordelijkheid vanBurgemeester enWethouders
worden genomen, kan eerst bij Gedeputeerde Staten en daarna bij de Kroon beroep
worden aangetekend. De Bijstandswet kent geen subsidiariteitsbeginsel, maar werkt
complementair: aanspraken
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die op grond van andere sociale voorzieningen kunnen worden gemaakt, gaan voor.
In tegenstelling tot bijna al dat soort verzorgingsarrangementen - bijvoorbeeld
voorzieningen voor de oude dag en bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid - is
de Bijstand niet gebaseerd op het verzekeringsprincipe. Er wordt geen premie voor
betaald; bijstandsuitkeringenworden gefinancierd uit de algemenemiddelen (negentig
procent door het rijk en tien procent door de gemeente).
De introductie van de Bijstandswet werd begeleid door omvangrijke

voorlichtingscampagnes door de overheid, maar ook van de kerken die destijds nog
zo'n 30.000 mensen ondersteunden. Met de slogan ‘Bijstand is geen gunst maar een
recht’ probeerde de overheid te voorkomen datmensen zich door schaamte en schroom
lieten weerhouden om gebruik te maken van de nieuwe wet. Wie daar een beroep
op deed moest ‘met opgeheven hoofd’ het lokaal van de Sociale Dienst binnengaan,
vond minister Klompé destijds. De Bijstandswet werd algemeen gezien als het
‘sluitstuk’ van de sociale wetgeving, het ‘laatste bolwerk’ van de sociale zekerheid
waar iedere Nederlander op terug kon vallen als dat nodig was.

2 Sociale klassen

De tellingen die wij op de Bongerd op basis van de opnameformulieren van 1980
verrichtten, wezen uit dat slechts drie procent van de vrouwen hun verblijf op de
Bongerd zelf betaalde. Hoewel het nooit de bedoeling is geweest om op basis van
financiële draagkracht een selectie bij de opnamen te maken, kwam het daar in de
praktijk wel op neer. Het klinkt paradoxaal, maar alleen voor vrouwen die in
aanmerking komen voor een uitkering, vormden de kosten van opname geen bezwaar.
Slechts betrekkelijk weinig Nederlandse vrouwen zullen in staat en bereid zijn om
de verblijfkosten op de Bongerd (destijds f 110,- per persoon per dag) langer dan
een paar dagen zelf te dragen, zeker wanneer ze kinderen bij zich hebben. Het resultaat
van deze onbedoelde selectie is, dat er op de Bongerd voor het grootste gedeelte
vrouwen uit de arbeidersklassen worden opgenomen. Maar welgestelde vrouwen
voelen zich waarschijnlijk ook niet erg tot de Bongerd aangetrokken. Het verschil
in sociale klasse tussen hen en de in de Bongerd opgenomen vrouwen zal meestal te
groot zijn om zich er thuis te voelen. Drie vrouwen uit de middenklassen die wij
beter leerden kennen, hielden het daar niet lang uit en noemden daarvoor als
belangrijkste reden het verschil in milieu en levensstijl. Behalve deze drie leken de
vrouwen het heel gewoon te
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vinden dat er financieel voor hen werd gezorgd door middel van de sociale
voorzieningen. Uit wat ze zeiden, maar meer nog uit wat ze niet zeiden, bleek hoe
vanzelfzwijgend - om met De Swaan te spreken - dit voor hen was. Over de
vergoeding van de verblijfkosten op de Bongerd werd bijna alleen gesproken wanneer
het, meestal in verband met verhuizingen, onduidelijk was welke gemeente de
uitkering voor haar rekening zou nemen en wanneer nog niet zeker was of iemand,
gezien haar financiële positie, voor een uitkering in aanmerking kwam. Dit kwam
maar zelden voor. Wanneer wij dan zelfde vergoeding van de verblijfkosten op de
Bongerd aan de orde stelden, kregen we steeds reacties als de volgende:

Ach, die poet van de sociale dienst komt toch automatisch hier naar toe;
daar heb ik geen zorgen over.

Het zakgeld dat deel uitmaakt van de Bijstandsuitkering werd wel zo nu en dan ter
sprake gebracht, vooral door vrouwen die geen eigen geld bij zich hadden en die van
niemand wat extra geld kregen. Deze vrouwen konden van het zakgeld moeilijk
rondkomen, vooral wanneer ze iets nieuws voor de kinderen wilden kopen, stevig
rookten of van 's avonds uitgaan hielden. Vrouwen die hun zakgeld aan de krappe
kant vonden, hebben ons meer dan eens voorgerekend hoe snel je daar doorheen
bent. Behalve de oudere vrouwen noemde niemand geldzorgen als behorend tot de
problemen van het huwelijksleven. Gevraagd naar de financiële kant van het
samenzijn, antwoordden de meesten in dezelfde trant als de 28-jarige vrouw van een
vrachtwagenchauffeur; ze zei:

Ik kan niet zeggen dat wij - mijn man en ik - het slecht hebben gehad. We
konden dingen kopen, uitgaan als we er zin in hadden. We hoefden dan
niet te zeggen van een beetje zuiniger aan, dan kunnen we zaterdag uit.

Een vraag in deze richting was ook wel eens het sein om aan de kaak te stellen dat
hunman te veel geld voor zichzelf gebruikte en te weinig aan haar gaf, maar klachten
over een te gering inkomen, afbetalingsproblemen en dergelijke, hebben we niet
gehoord. Eerder het omgekeerde, want we spraken twee vrouwen die eraan twijfelden
of de welstandwaarin ze hadden geleefd wel zo'n gunstige uitwerking op hun huwelijk
had gehad. Beide vrouwen waren getrouwd met een man die stevig dronk. Een van
deze twee drukte zich tijdens een algemeen gesprek als volgt uit:
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Ach, misschien hebben we 't wel té goed gehad. Als er niet zoveel geld
was geweest was 't misschien goed gebleven, dan had ie in ieder geval
niet zoveel drank kunnen kopen.

Behalve deze incidentele opmerkingen, hoorden we van de jongere vrouwen positief
noch negatief geladen opmerkingen over hun financiële situatie in het verleden. Ook
wat de toekomst betreft rekenden de vrouwen er als vanzelfsprekend op dat er
financieel voor hen gezorgd zou blijven worden, althans voor zover ze geen betaald
werk hadden of ambieerden. De paar vrouwen die zeiden dat ze weer naar hun man
terugwilden, rekenden er uiteraard op dat hun man in dat geval weer voor hen zou
zorgen en de andere vrouwen rekenden op een uitkering. Het viel ons op dat ook de
vrouwen die al geruime tijd in een van de leefgroepen op de Bongerd verbleven, zich
weinig leken te verdiepen in vragen als: welke uitkering kan ik krijgen, welke
voorwaarden zijn daaraan verbonden, hoe hoog is die uitkering? Wij hoorden daar
uiterst zelden over praten. In de interviews vroegen wij de vrouwen naar hun
toekomstverwachtingen en geen van hen toonde angst voor financiële problemen.
Het meest acute probleemwas telkens weer de huisvesting en verder spraken zij over
de opvoeding van de kinderen en hun toekomstige verhouding met hun man en/of
een nieuwe partner. De vrouwen die geen baan hadden - dat waren veruit de meesten
- speculeerden soms over de mogelijkheid er een te vinden.
Over het algemeenmoesten wij dus zelf geldzaken aan de orde stellen en dat deden

we door te vragen hoe ze het financieel dachten te rooien na hun vertrek uit de
Bongerd. Voor zover ze niet naar hun man terugwilden of geen of onvoldoende
inkomen uit werk of alimentatie verwachtten, opnieuw veruit de meesten, wezen ze
ons kort en soms wat verbaasd op de uitkering waar ze op rekenden:

-Dan kom ik toch in de Bijstand!

-Nou, d'r wordt heus wel voor me gezorgd. In dit land gaat niemand van
de honger dood.

-Hoezo?... Ik krijg allicht een uitkering voor Freddie en mij.

Drie (veel) oudere vrouwen die wij interviewden, reageerden op dezelfde manier,
maar zij plaatsten hier kanttekeningen bij of haalden herinneringen op, waaruit bleek
dat zij zo'n uitkering minder vanzelfsprekend vonden dan de jongere vrouwen. In
hun woorden klonk door dat ze uitkeringen als een luxe beleefden. Een vrouw wier
man 26 jaar geleden om gezondheidsredenen zijn baan opgaf, zei:
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Nu ga ik eens lekker van een uitkering leven. Vakantie weet ik niet wat
het is, nooit gehad. Toen ie ophield met werken, stierven we van de
armoede. Die uitkeringen waren toen niet zo hoog. Hij zat fijn thuis en jij
ging werken om een paar centen bij te verdienen, van vijf tot tien uur 's
avonds; voor de jongens dat ze konden leren. Reken erop dat ik armoede
heb gekend hoor.

Dezelfde vrouw riep tijdens een groepsgesprek eens uit:

Eerst hebben we de armoede gekend en toen de weelde.

Een vrouw die dertig jaar getrouwd was met een alcoholist die haar voortdurend te
weinig huishoudgeld had gegeven, zei:

... toen ie op Amerika voer was ie telkens zeventien dagen weg en dan
hadden we rust, maar ik had net tachtig gulden in de week toen; ik zeg op
kantoor: ‘daar kan ik niet van rondkomen met mijn kinderen’ en toen
hebben ze 'm van de maatschappij gedwongen ommij meer geld te geven.
Nou, toen was de boot helemaal aan toen ie thuis kwam... Na al die jaren
zou ik wel eens wat geld in m'n portemonnaie willen hebben. Nou wil ik
wel eens een eigen woning en dat ik hulp krijg; nou wil ik wel eens van
een uitkering genieten.

3 De gemoedsrust van de verzorgingsstaat

De jongere vrouwen herinnerden zich de armoede van vroeger uiteraard veel minder.
Zij legden in hun uitlatingen een gemoedsrust aan de dag die betrekking had op zowel
verleden, heden als toekomst.
Het systeem van sociale wetten waardoor de welvaart werd gespreid en aan een

ieder sociale (lees: materiële) zekerheid werd geboden, is blijkbaar in haar relatief
korte periode van bestaan al tot zo'n vanzelfsprekend sociaal gegeven geworden, dat
de angst voor (toekomstige) geldzorgen grotendeels is weggenomen. De sociale
condities van onze verzorgingsstaat zijn daarmee in de persoonlijkheid van deze
vrouwen herkenbaar geworden; hun gemoedsrust op financieel gebied is de
gemoedsrust van de verzorgingsstaat. Alleen waar de Nederlandse verzorgingsstaat
heeft gefaald, het oplossen van de woningnood, ontbrak de gemoedsrust;
huisvestingsproblemen hielden de vrouwen uit hun slaap. De sociale zekerheid die
de
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verzorgingsstaat biedt, zo blijkt uit onze interviews, is tot op zekere hoogte
verinnerlijkt en tot een persoonlijke zekerheid geworden. De uitdrukking ‘de
gemoedsrust van de verzorgingsstaat’ houdt niet in dat alledaagse geldzorgen zouden
ontbreken. Zo komen voor, maar er is een duidelijke grens aan gesteld; de zorgen
lijken niet zo hoog op te lopen dat ze de hier bedoelde gemoedsrust aantasten. Het
is een feit dat de sociale voorzieningen een welvaarts-bestaansminimum bieden dat
fungeert als een vangnet voor gevaren die de bestaanszekerheid aantasten, een vangnet
voor het gevaar maatschappelijk te pletter te vallen. Wij vestigen er hier de aandacht
op dat de gevaren waartegen dit vangnet garanties biedt, nauwelijks nog in het
bewustzijn van de vrouwen die wij spraken lijken voor te komen. De gemoedsrust
die wij bedoelen was niet tot stand gekomen na een bewust en weloverwogen
inschatting van de eigen financiële positie en vooruitzichten, maar op de aangeduide
specifieke wijze werden de instellingen van de verzorgingsstaat gereflecteerd in een
persoonlijke instelling.
De campagne die de Nederlandse overheid in de jaren zestig voerde tegen het

ingeburgerde woord ‘steun’ door het nieuwe woord ‘bijstand’ in te voeren, waarbij
zij erop wees dat Bijstand geen gunst maar een recht is, kan heel geslaagd worden
genoemd. Mensen uit andere bevolkingslagen dan de arbeidersklassen kunnen
waarschijnlijk niet in dezelfde mate in deze gemoedsrust van de verzorgingsstaat
delen, omdat voor hen het aangewezen raken op een uitkering sociale daling
impliceert, waarmee hun gevoel van eigenwaarde in het geding komt. Een van de
vrouwen uit de middenklasse zei ons hierover toen we haar later buiten de Bongerd
spraken:

... ik hoorde daar niet thuis; al die vrouwen die zo gemakkelijk van een
uitkering leefden; dat zou ik niet kunnen.

Van een uitkering leven betekent voor haar een verlies van respect en zelfrespect.
Geen van de andere vrouwen gaf er blijk van dat ze met een beroep op de Bijstandswet
aan respect en zelfrespect inboetten.
De mannen die wij interviewden gaven blijk van een zelfde gemoedsrust. Het gaat

hier uiteraard om niet meer dan een indruk, omdat wij in vergelijking met het aantal
vrouwen slechts weinig mannen spraken. Onze mannelijke respondenten waren
meestal diep verontrust over de verhouding met hun vrouw en kinderen, maar geen
van hen toonde zich verontrust over zijn financiële bestaanszekerheid. Ze praatten
er uit zichzelf niet over, net zomin als de vrouwen, maar bij de laatsten was dit
veelzeggender omdat hun bron van inkomsten zich wijzigde en die van de mannen
niet. Ook de mannen voelden zich van een redelijk inkomen verzekerd, uit werk of
door
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middel van een uitkering. Bovendien gaf een aantal van hen te kennen, dat zij zich
vrij voelden om tussen deze twee bronnen van inkomsten te kiezen. In de woorden
van Tom, een verzekeringsagent:

Ik kan niet werken als ik heibel heb. Dat weet ze en dat mag je ze ook
vragen. Ik ben overal mee uitgescheiden. Ik doe niks meer.
(Vraag: Hoe kom je dan aan geld?)
Nou, ik ben nou overspannen; nog van m'n oude werkgever en nou heb
ik een ziekengelduitkering.

Bert, een Rotterdamse havenarbeider met twee kinderen, had zelfs het gevoel dat hij
uit drie bronnen van inkomsten kon kiezen:

Ik heb ook met de directeuren gesproken van 't bedrijf waar ik werk. Die
vonden 't ook rot dat ik zo zat. Ik heb gezegd: hoor eens, ik heb altijd
prettig bij jullie gewerkt; jullie zijn de langste baan waar ik bij zit, maar
't spijt me, m'n werk interesseert me gewoon niet... ik ga fouten maken,
dat gaat nooit goed voor mezelf of voor een ander. Ik werk met machines
die onder druk staan. Daar hadden ze begrip voor en toen ben ik in de
ziektewet gegaan. Je komt nu overal alleen voor te staan: wassen, strijken,
koken, zo ben je de hele dag bezig; die aapjes naar school brengen, met
hun huiswerk helpen. Ik wil nou niet dat ze weer in de problemen komen.
Het gaat nou goed, ze hebben goeie cijfers. Ik wil nu voor ze blijven
zorgen. Ik heb 't allemaal eens uitgerekend en nu heb ik Bijstandsuitkering
bij de Sociale Dienst aangevraagd.

Uit hetgeen de mannen zeiden bleek af en toe ook dat hun financiële gemoedsrust
was gebaseerd op het gevoel dat er, hoe dan ook, wel voor je wordt gezorgd. Zo
beleefde Jan, een dakbedekker, Sociale Zaken ook als een instantie die hem in de
toekomst aan een woning zou helpen:

Word ik uit huis gezet, nou ja goed, dan ga ik naar Sociale Zaken, ga ik
wel bij Sociale Zaken zitten, daaro. Gooien ze me eruit, nou, dan ga ik
weer naar binnen. Net zolang tot ze van Sociale Zaken afkomen, want
daar zijn die knapen voor, of niet! Via die instanties krijg je ook wel een
huis. Dat weet ik wel zeker.

Er zijn instanties die voor je zorgen: ‘daar zijn die knapen voor’. Een electricien die
sedert twee maanden een WAO-uitkering kreeg, beschouwde deze als een soort
minimumgarantie voor het leven:
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Wat ik nou van de WAO krijg, kijk, dat ben je eenmaal gewend natuurlijk.
Die stap terug, dat je minder moet gaan verdienen, nee, dat zou ik niet
meer kunnen. Kun je wel zeggen, voor de aardigheid ga ik wat werk
zoeken, maar aan de ene kant is 't toch geen hobby van je, want 't moet
geld opleveren envoor f 1.200,- schoon in de maand kan je gezin niet
draaien. Je wil niet minder, vooral dadelijk niet meer als je met alimentatie
zit.

De financiële gemoedsrust waar ook de mannen blijk van gaven, sloot niet uit dat
ook zij geldzorgen kenden, en wel vooral geldzorgen die met een dreigende
echtscheiding samenhingen. Eventueel te betalen alimentaties en de toekomstige
boedelscheiding waren voor alle mannen, die dit zagen aankomen, bronnen van grote
zorg. Een kraandrijver die erg geëmotioneerd was, zei:

Zegt ze, ik heb toch gezegd dat je alles mag hebben. Ik zeg, dan kan jij nu
wel zeggen, maar dan zegt de rechter 't nog niet. - Ja, maar jij houdt je
vast aan 't materiële. - Ik zeg, en jullie aan 't financiële van de Sociale
Zaken, want als je dat niet krijgt kan je niet vreten en dan val je toch weer
terug op 't materiële, want als dadelijk de scheiding uitgesproken wordt
en ze komen taxeren en ze zeggen, er staat hier voor pakweg 20.000 gulden,
dus ieder 10.000 dan kom je 't wel halen. En maar zeggen, je moet niet
materieel denken. Nou, dan moet je er áfblijven.

Alleen door weer terug te komen en de scheiding op te geven zou zijn vrouw kunnen
voldoen aan de wens van deze man om ‘er af te blijven’,. Dit wijst erop dat angst
voor financiële ontwikkelingen in de toekomst lang niet alleen het materiële verlies
betreft, maar veel meer het immateriële.

4 Vergelijking met de Verenigde Staten

Hoezeer de sociale zekerheid, geboden door de sociale voorzieningen in ons land,
tot een persoonlijke zekerheid voor onze respondenten is geworden, ikan worden
onderstreept door een summiere vergelijking met een land als de Verenigde Staten.
Het gemiddelde inkomen van arbeiders is er hoger dan in Nederland, maar de sociale
voorzieningen zijn er minder uitgebreid. Uit onderzoek naar mannen en vrouwen uit
de arbeidersklassen blijkt dan ook
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nergens een soortgelijke gemoedsrust als in Nederland, integendeel.
Lilian Rubin spreekt in haar bekende boek Pijn en moeite (Rubin 1978) zelfs van

een ‘mythe van welvarendheid’ (p. 184), omdat deze mensen gevangen zijn in een
net van afbetalingsregelingen ‘dat hen met een knagende angst vervult waarvan ze
niet kunnen loskomen’ (p. 185). Vooral nu de economie terugloopt, aldus Rubin,
zullenminstens sommigen periodenmeemaken ‘waarin de vooruitgang die ze geboekt
hadden vergeleken met hun ouders verloren zal gaan, waarin de hoop plaats zal
maken voor wanhoop, alle moeite vergeefs lijkt’ (p. 186). Ook in betere tijden hebben
Amerikaanse arbeiders nooit een gemoedsrust van de verzorgingsstaat, zoals die uit
onze interviews naar voren komt, gekend: ‘Want vlak onder een schijnbare welvaart
hebben arbeidersgezinnen altijd geleefd met de knagende angst voor werkloosheid
en te weinig werk - zich altijd bewust dat elke achteruitgang van overwerk, elk ontslag
hen over de rand van de afgrond zou storten’ (p. 151).
Deze knagende angst voor de afgrond staat in scherp contrast met de sociale en

persoonlijke zekerheid die we aantroffen bij de Nederlandse vrouwen uit de
arbeidersklasse (de gegevens over mannen wijzen in dezelfde richting). Voor een
32-jarige vrouw, gehuwd met een industrie-arbeider die tot afdelingschef was
opgeklommen, was deze zekerheid kennelijk zo groot en een uitkering zo
vanzelfsprekend, dat ze op onze vraag hoe ze het financieel zou redden na de
scheiding, antwoordde:

Nou, geld is voor mij bijzaak geworden; dat kan me gestolen worden. Ik
heb het mijn hele leven gekend en och, als ik van een ander hoor dat ie
ergens serieus over kan praten, nou dan lijkt me dat leuker. Kan misschien
tegenvallen hoor, ik weet 't niet. Ik heb altijd geld gekend en het lijkt me
leuk om het eens niet te hebben.

Deze dochter van een geschoold vakman bedoelde met haar laatste zin: niet meer
geld hebben dan een uitkering biedt. Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat
de stelligheid van zo'n uitspraak mede wordt ingegeven door een radicale stemming
ten opzichte van haar man en dat deze vrouw dus enigszins overdrijft. Toch blijft
het contrast met Rubin groot genoeg om - in termen van het motto voor dit artikel -
te kunnen concluderen dat met de instelling van de verzorgingsarrangementen in ons
land het uit de maatschappelijke vervlechtingen gegenereerde patroon van angsten
zodanig is veranderd, dat de angst voor materiële nood vervaagde en dat ‘sociale’
zekerheid een persoonlijke zekerheid heeft gegenereerd.
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5 De staat als kostwinner

De instellingen van de verzorgingsstaat hebben ook consequenties voor de bindingen
tussen man en vrouw, voor de manier waarop vrouwen in huwelijk of vaste relatie
van hun man afhankelijk zijn. In de laatst geciteerde uitspraak stelt deze vrouw het
geld dat haar man inbracht impliciet tegenover zijn onvermogen om ergens serieus
over te kunnen praten. Door de garantie van sociale zekerheid werden vrouwen
minder afhankelijk van hun mannen, omdat voor hen de traditionele machtsbron van
hun gezel, zijn kostwinnerschap, erdoor aan kracht inboette. In veel gevallen heeft
de gemoedsrust opmaterieel gebied het mogelijk gemaakt dat het waarderingspatroon
van vrouwen ten opzichte van hun man zodanig veranderde dat hun berusting of
gemoedsrust op relationeel gebied erdoor werd aangetast. De modellen voor
gemoedsrust in vaste relaties hebben sterk aan betekenis lingeboet en dat heeft
onbedoeld geleid tot experimenteren op relationeel (gebied. Bijvoorbeeld, ‘ergens
serieus over kunnen praten’ is een waarde die vergeleken met vroeger aan kracht
heeft gewonnen (zie verder Van Stolk en Wouters 1983: 131-140).
De immateriële verwachtingen en behoeften in een intieme relatie lijken zelfs over

de gehele linie toe te nemen naarmate een zekere welvaart vanzelfsprekend raakte.
De vrede in materieel opzicht fungeert kennelijk als een bodem waarin veel onvrede
in relationeel opzicht wortelt. Een dertigjarige vrouw bracht dit als volgt onder
woorden:

Als z'n ondergoed niet was klaargelegd gooide ie demonstratief de hele
kast overhoop. Dan had ik wel een uur of twee te ruimen. Ik heb dus altijd
maar gezegd: ja, ik ben getrouwd en hij beschouwt mij als zijn persoonlijk
bezit en ik heb voor hem maar te doen wat hij dus verlangt en hij hoeft
daar niks tegenover te stellen als werk, geld.

Een iets jongere vrouw liet zich eveneens laatdunkend uit over de betekenis die haar
man, een taxichaufeur, aan zijn kostwinnerschap toekende toen ze zei:

Misschien was ie wel erg ontevreden, maar dat liet ie nooit blijken, ook
niet aan z'n vrienden. Hij zei altijd, ook al ging 't nog zo slecht tussen ons,
‘we hebben 't toch wel goed hè’. Dat bedoelde ie financieel. Daar was ie
trots op en dat droeg ie naar buiten uit. Als we bij mensen kwamen dan
moest ik voor en hij kwam erachter. Hij was trots op mij, hij droeg alles
naar buiten. Niet omdat ik het was, maar als levend bewijs van zijn succes.
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Beide vrouwen zijn in staat gesteld zich gemakkelijker dan vroeger geringschattend
uit te laten over het gewicht dat hun mannen toekennen aan het geld dat ze inbrengen,
omdat er voor hen een alternatief in de vorm van een uitkering bestaat. Dit alternatief
stelt hun tegelijk in staat groter gewicht toe te kennen aan hun klachten op relatioriee
gebied. Met de sociale voorzieningen werd beoogd de welvaart te spreiden en sociale
zekerheid te bieden, maar onbedoeld en onvoorzien is met de instelling ervan tevens
de machtsbalans tussen de seksen verschoven in het voordeel van vrouwen.. De
verzorgingsstaat is als het ware in een concurrentiepositie met mannen getreden. De
meeste mannen die wij spraken bevestigden dit beeld van de staat als concurrent
door openlijk of bedekt blijk te geven van woede of jaloezie op de sociale
voorzieningen waar hun vrouw gebruik van maakte. De kraandrijver van wie we al
eerder citeerden dat ‘jullie vrouwen je vastklampen aan het financiële van Sociale
Zaken’, zei ook nog:

Als je zelfstandig wilt zijn moet je niet in zo'n tehuis kruipen, dan moet
je als het enigszins mogelijk is, acht uur per dag je handen laten wapperen.
Maar niet van Sociale Zaken gaan trekken.

Zijn vrouw had hun drie schoolgaande kinderen naar de Bongerd meegenomen.
Een bouwvakker bracht zijn jaloezie als volgt onder woorden:

Wat ze nou doet is weglopen en een vrouw heeft op dat gebied veel meer
voor als een man. Want waar moet ik heen als ik wegloop? Wat heeft een
man voor toekomst dan? Zij wordt helemaal ondersteund. Ze heeft van
iedereen hulp. Ze heeft daar dokters, maatschappelijk werkers en noem
maar op. Maar ik heb niks hiero.

Een andere bouwvakker zei:

Een vrouw wordt door allerlei instanties geholpen, maar van een man
wordt gedacht van, ja die vent kan 't zelf, die regelt 't zelf maar, al gaat hij
in de goot liggen. Zo gaat dat nou eenmaal. Toch is het nog steeds de man
die het geld inbrengt. Da's misschien aan het veranderen omdat vrouwen
het ook doen maar de man die brengt oorspronkelijk het geld thuis, die
moet toch oorspronkelijk voor het gezin zorgen. En nou ineens, zoals bij
Marijke en ik, nou word je afgedankt.

Ook sommige vrouwen gaven er blijk van te beseffen dat hun man in een

Cas Wouters, Van minnen en sterven. Informalisering van omgangsvormen rond seks en dood



92

soort concurrentiepositie met de overheid verkeerde en dat ze door hulp van de
overheid te accepteren zich onafhankelijker van hun man maakten:

Sjaak dacht niet dat ik weg zou lopen omdat ie steeds zei: je ken toch
nergens heen, je hebt toch geen onderdak. Maar ja, je weet wat 't is, je
staat als vrouw zijnde alleen en hoe moet je dan zo'n scheiding gaan
regelen. Daar heb je toch hulp bij nodig. En daar zit ik momenteel mee.
Je moet dus een advokaat en, nou ja, geld ook. Dat heb ik niet van m'n
eigen; ik heb geen cent. Nou krijg ik zo'n pro-deo advokaat...

Deze vrouw verwijst naar haar vrouw-zijn om de hulp die ze krijgt te legitimeren.
Ook de kraandrijver legitimeerde de hulp die zijn vrouw kreeg op dezelfde wijze,
ook al klaagde hij erover:

Als vrouw wordt ze daar natuurlijk enorm opgevangen. Heeft zij midden
in de nacht problemen met zichzelf, dan loopt ze maar naar zo'n sociaal
werker toe en dan gaat ze een gesprek aan. En na verloop van een uur of
twee, dan ga je slapen. Heb ik zoiets nodig, dan is 't er niet, of je kan gaan
zitten telefoneren.

De uitdrukking ‘als vrouw zijnde’, die beiden gebruikten, wijst erop dat ze de
traditionele rolverdeling tussen mannen en vrouwen nog grotendeels accepteerden,
ondanks de dramatische omstandigheden van het moment: een vrouw is er voor het
gezin, daarbuiten staat ze alleen en heeft ze hulp nodig van haar man, of van anderen
als die wegvalt of nalatig is. Ook deze kraandrijver vond dat ‘natuurlijk’. Zijn verzet
betreft slechts de opvatting van zijn vrouw dat hij nalatig is, een opvatting die zij
erkend kreeg toen anderen dan haar man hulp wilden bieden. In al deze gevallen
worden die anderen voor die hulp door de overheid betaald. ‘Als vrouw zijnde’
blijven ze afhankelijk, zo lijkt het, maar door naar De Bongerd weg te lopen kiezen
ze voor een afhankelijkheid die minder persoonlijk en minder belastend is dan de
afhankelijkheid van een (‘slechte’) partner.
De vrouwen die het treffendst verwoordden dat hun man zich in een

concurrentiepositie tegenover de staat bevond, waren een wat oudere vrouw en een
Surinaamse. De eerste was al tegen de zestig. Zij had haar man een aantal keren
toegevoegd:

Dacht je dat ik jou nodig had? Er is ook nog zoiets als Sociale Zaken die
voor me kan zorgen.
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De Surinaamse liet zich kort na haar overkomst naar Nederland scheiden onder het
motto:

De gemeente geeft mij geen schopslaag.

Als kostwinner wordt de staat als een veel veiliger en betrouwbaarder gezel ervaren.
In de gewenning van de meeste vrouwen dat er voor hen financieel wordt (en zal
worden) gezorgd, bestaat dus een zekere continuïteit. Echter de keuzemogelijkheden
voor vrouwen zijn, vooral door de Bijstandswet, verruimd. Afgezien van de sterk
afgenomen mogelijkheid om te gaan werken, kunnen ze nu gemakkelijker kiezen
tussen een financiële afhankelijkheid van hun man en een financiële afhankelijkheid
van de staat, van ‘vadertje staat’. Met de financiële zekerheid die de staat biedt op
de achtergrond, kunnen ze tevens vrijer de kwaliteiten en gebreken van hun eigen
man afwegen tegen die van een andere man of gemakkelijker ervoor kiezen zonder
vaste partner verder te leven.1.

6 Conclusies

Dit alles overziend vonden wij in ons onderzoek sterke aanwijzingen dat een
verandering in de staatshuishouding in een zeer korte tijd resulteerde in een
verandering in de affecthuishouding, dat een snelle verandering in de
sociaal-economische ordening op een wel bijzonder korte termijn een stempel op
het gevoelsleven kon drukken. Het verband tussen staatsvormingsprocessen (hier
gepresenteerd door de instelling van verzorgingsarrangementen) en ontwikkelingen
in de persoonlijkheidsstructuur (hier gerepresenteerd door wat wij de gemoedsrust
van de verzorgingsstaat noemen) staat centraal in de civilisatietheorie van Norbert
Elias. Het aan hem ontleendemotto voor dit hoofdstuk heeft daar eveneens betrekking
op. De ontwikkelingen die hij behandelt voltrekken zich geleidelijk in de loop van
meerdere eeuwen. Onze gegevens vormen er een aanwijzing voor dat dergelijke
processen zich ook op veel kortere termijn kunnen afspelen: ‘de dwang die mensen
krachtens het maatschappelijk vlechtwerk dat ze samen vormen op elkaar uitoefenen’
is door de ontwikkeling van de verzorgings staat in het tijdsbestek van twee tot drie
elkaar opvolgende generaties zodanig veranderd, dat de angst voor armoede en
maatschappelijke verloedering - nog geen vijftig jaar geleden wijdverbreid - vervaagd
en vrijwel vergeten lijkt te zijn. De verzorgingsarrangementen en de ermee samen-
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hangende gemoedsrust vormen een uitdrukking van democratiseringsprocessen in
een rijker wordende samenleving. Deze gemoedsrust van de verzorgingsstaat lijkt
nu even wijdverbreid en vanzelfsprekend als nog maar kort geleden de angst voor
armoede. Het indammen van de materiële onzekerheid, zodanig dat het gevaar van
armoede nog nauwelijks in het bewustzijn lijkt voor te komen, kunnen we een
verandering in de affecthuishouding en daarmee van de persoonlijkheidsstructuur
noemen die zich snel, namelijk over twee tot drie generaties heen, heeft voltrokken.
De persoonlijkheid van veel moeders van de vrouwen die wij spraken, en zeker die
van hun grootmoeders, was mede bepaald door angst voor armoede.2 Een aantal
oudere vrouwen die we spraken, had zich die angst in hun kinderjaren nog eigen
gemaakt om zich daar pas later ten dele van te bevrijden. Om misverstand te
voorkomen is het in hun geval waarschijnlijk raadzaam de term
mentaliteitsverandering3 te gebruiken in plaats van de term
persoonlijkheidsverandering, omdat de laatste veelal wordt gereserveerd voor
veranderingen over de generaties heen.
Onze gegevens uit de interviews en andere gesprekken wijzen niet alleen in de

richting van een verandering in de persoonlijkheid van zowel vrouwen als mannen,
naar ook in de richting van een verandering in de machtsbalans tussen de seksen in
huwelijken en vaste verhoudingen. De verandering in de persoonlijkheid betreft de
vorming van een persoonlijke instelling die we de gemoedsrust van de
verzorgingsstaat hebben genoemd. Wanneer het gerechtvaardigd is om hier van een
persoonlijke instelling te spreken, dan zal deze gemoedsrust bij een groeiende sociale
onzekerheid niet evenredig afnemen. Het tempo waarin deze gemoedsrust dan zal
vervagen, zal achterblijven bij het tempo van de economische neergang. Al ten tijde
van ons onderzoek waren er aanwijzingen voor dit naijlen. In die tijd was de
economische malaise al in zo'n gevorderd stadium, dat zij in de media een dagelijks
onderwerp van belang vormde. De openbare discussie over de (on)mogelijkheid om
het systeem van sociale uitkeringen op den duur te blijven financieren was al geruime
tijd op gang. In de gesprekken die wij voerden, bracht geen van onze respondenten
de dreiging die daarvan uitging in verband met zijn of haar persoonlijke levenslot.
De reikwijdte van deze interpretatie strekt zich uit tot de vrouwen die in de Bongerd

waren opgenomen, maar op grond van wat wij van andere, soortgelijke instellingen
weten, lijkt het ons onwaarschijnlijk dat deze voor de daar opgenomen vrouwen niet
zou gelden. In hoeverre de gegeven interpretatie ook geldt voor vrouwen uit de
arbeidersklassen in het algemeen, valt op basis van ons onderzoek niet te zeggen. Er
is echter een aantal ontwikkelingen te noemen, die er een aanwijzing voor zijn dat
de gemoeds-
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rust van de verzorgingsstaat in Nederland in het algemeen de laatste decennia sterk
is toegenomen. De toename van het aantal instellingen als de Bongerd en de snelle
groei van het aantal daar opgenomen vrouwen, als ook de toename van het aantal
echtscheidingen waarna een Bijstandsuitkering wordt aangevraagd, wijzen er in ieder
geval op dat steeds minder vrouwen bij hun overwegingen om hun man te verlaten
geremd worden door de noodzaak van een beroep op de Bijstand.
De verruiming van de keuzemogelijkheden op het gebied van_financiële

afhankelijkheden (vooral door de Bijstandswet) heeft vrouwen minder direct
afhankelijk van hunmannen gemaakt. De integratie van de verzorgingsstaat is echter
nog niet zo ver gevorderd dat de toegenomen indirecte afhankelijkheden, dat wil
zeggen de afhankelijkheid van allen van elkaar door middel van de staat, ook als
zodanig worden ervaren. Die verruiming werd door de meesten eerder ervaren als
een vergroting van persoonlijke vrijheid, als een vermindering van afhankelijkheden.
Dat tegelijkertijd de minder zichtbare en meer indirecte afhankelijkheden, via de
overheid, groeiden, lijkt nauwelijks in hun belevingswereld voor te komen.
Nu de angst voor armoede zo sterk is afgenomen, lijkt dat te worden ervaren als

een vermindering van maatschappelijke dwang, alsof de dwang die mensen in het
maatschappelijk vlechtwerk van de verzorgingsstaat op elkaar uitoefenen zou zijn
afgenomen. Dat is echter niet zo; ook een Bijstandsuitkering houdt uiteraard een
afhankelijkheidsverhouding in, zij het een meer indirecte. De instelling van
verzorgingsarrangementen, met name de Bijstandswet, heeft mensen niet zozeer
minder afhankelijk van elkaar gemaakt, maar - zoals De Swaan zegt - ‘van meer
mensen telkens minder’ met de staat als knooppunt van afhankelijkheden. Hij spreekt
in dit verband van verstatelijking (De Swaan 1976).
De (ongeplande en onvoorziene) ontwikkelingen die we in dit hoofdstuk

signaleerden hebben bevrijdend ge-werkt, vooral voor vrouwen die in vernederende
verhoudingen leefden. Hun gestegen zelfvertrouwen en zelfrespect berusten voor
een belangrijk deel op hun nieuwe financiële onafhankelijkheid. Maar, de sociale
zekerheden zijn inmiddels minder zeker geworden - de golf van
bezuinigingsmaatregelen die in de jaren tachtig inzette had in dit verband dan ook
een grotere betekenis dan slechts een financiële. De volgende twee hoofdstukken,
vooral hoofdstuk V, gaan hier nader op in.

Eindnoten:

1 Het lijkt ons dat door de instelling van de sociale voorzieningen niet alleen voor vrouwen maar
ook voor mannen de keuzemogelijkheden zijn verruimd, zij het op een ander terrein: mannen
kunnen nu gemakkelijker kiezen tussen een financiële afhankelijkheid van hun bazen en die
van de staat. Vooral in de tijd van een krappe arbeidsmarkt gold voor hen ook dat zij op basis
van de financiële zekerheid die de staat biedt, de voor- en de nadelen van hun werkkring vrijer
konden afwegen tegenover die van een nieuwe. Ook nu geldt dat nog, zij het in mindere mate
door de gestegen (angst voor) werkloosheid.

2 De kracht waarmee angst voor armoede een stempel op de persoonlijkheidsstructuur vanmensen
kan drukken, wordt vaak onderschat. Als regel onderschatten mensen die kracht méér, naarmate
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hun persoonlijkheid sterker wordt gekenmerkt door de gemoedsrust van de verzorgingsstaat
en/of de gemoedssrust van een geprivilegieerde (klasse-) positie.

3 Vanaf de tweede helft van de jaren zeventig hoorde men steeds vaker het pleidooi om het
‘inheemse’ begrip mentaliteit meer als sociaal-wetenschappelijke term te gaan gebruiken. Zie
het nummer Facetten van Mentaliteiten van het tijdschrift Symposion 3 (1981), 1/2.
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Hoofdstuk IV
Formalisering en informalisering: twee fasen in civilisatieprocessen

1 Terug naar ‘law and order’?

Nadat in de jaren zestig en zeventig de gedragscodes soepeler en gevarieerder waren
geworden, terwijl de eisen aan de emotieregulering van mensen waren toegenomen,
leek in de jaren tachtig aan dit informaliseringsproces een eind te zijn gekomen. A1
aan het ein van de jaren zeventig verminderde het elan van allerlei
emancipatiebewegingen evenals de kracht van het verzet tegen de traditionele
omgangsvormen en moraal. Hoewel sommige emancipatie- en
informaliseringsprocessen zich nog onder lagere sociale klassen leken voort te zetten,
stagneerden andere daarentegen geheel, en over het geheel genomen leek er weer
een formaliseringsproces gaande. De ‘seksuele revolutie’ werd voorbij verklaard,1
de waardering voor discipline, ‘law and order’ steeg en er verschenen weer nieuwe,
etiquetteboeken op de markt.
In dit hoofdstuk zal ik deze, veranderingen interpreteren als twee elkaar opvolgende

fasen in civilisatieprocessen, als korte-termijnfasen van informalisering en van
formalisering. Eerst zal ik de aandacht richten op de vraag wat informalisering
betekent voor mensen als individuen, voor hun emotieregulering, om vervolgens de
contouren van informalisering als langere-termijnproces te schetsen. Daarna volgt
een uitwerking van de korte-termijnfasen en van sommige verschillen per fase in de
manieren waarop mensen zichzelf en elkaar beleven en zich in de samenleving
oriënteren. Deze verschillen zullen ten slotte nader worden geïllustreerd met
voorbeelden van veranderingen in taalgebruik, mede bedoeld om de structuur van
de veranderingen in deze twee fasen te belichten.
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2 Informalisering als psychisch proces

In de psyche van individuen komt het informaliseringsproces, zoals zich dat sinds
eind vorige eeuw heeft doorgezet, voor een belangrijk deel neer op het peilen van
diepere gevoelens en het trachten te overwinnen van verborgen of ‘bedekte’ angsten,
voorwaarden voor de ‘emancipatie van emoties’ die met informalisering gepaard
gaat. Door deze ‘ontdekkingen’ worden mensen zich (weer) bewust van emoties en
impulsen die, als regel, in hun verleden waren afgeweerd uit angst voor de sancties
van ouders of anderen van wie men afhankelijk was. Het betreft vooral de meer
primaire impulsen en gevoelens - die rond zaken als seks, bezit, geweld en dood.
Deze affecten, in de vroege kindertijd al dan niet bewust ervaren, werden dermate
met angst beladen dat ze grotendeels uit het bewustzijn en de herinnering verdwenen.
Die angst was tweeledig: angst voor een falende ‘buitenlandse’ én voor een falende
‘binnenlandse’ politiek (zie hoofdstuk I, par. 2) het gaat zowel om de angst voor de
sancties die anderen zouden treffen als men hen deze emoties zou bekennen of als
men ernaar zou handelen als om de angst voor het niet voldoende in bedwang kunnen
houden van deze driften en emoties, overeenkomstig de gedragscode die opgroeiende
mensen zich hebben eigen gemaakt. Door die impulsen en emoties uit het bewustzijn
te verbannen, werden de eraan verbonden angsten en gevaren bedwongen en eveneens
uit het bewustzijn verwijderd of, in termen van Norbert Elias, ze werden verinnerlijkt
en omgezet in min of meer automatisch werkzame angsten en zelfdwangen. Deze
diepere gevoelens en verborgen angsten zijn dus nauw met elkaar verbonden: zoals
ze eens samen uit het bewustzijn werden verbannen, zo komen ze er ook samen weer
opdagen.
Aan de sociale oorsprong van deze angsten en zelfdwangen is in voorafgaande

hoofdstukken reeds aandacht besteed. Elk individu groeit op onder een sociale dwang
tot zelfbedwang die erop neerkomt dat toegeven aan bepaalde verlokkende impulsen
en emoties sociale degradatie zou uitlokken, verlies van respect en zelfrespect. Als
uitersten dreigen de sancties van vernietiging (doodslag of doodstraf) of sociale
verbanning in psychiatrische inrichting of gevangenis: de vernietiging van het sociale
bestaan. Om die mogelijkheid én de angst ervoor uit te sluiten, is verbanning uit het
bewustzijn van zowel de herinneringen aan het kinderlijke gevoelsleven als van
hetgeen daarvan op onbewaakte en heimelijke momenten nog actueel is, een
belangrijke en gangbare ‘oplossing’ voor deze problemen van het samenleven
geworden. Op die manier trokken en trekken veel mensen een zorgvuldig bewaakte
scheidslijn tussen hun kindertijd en hun leven als volwassene. De ‘emancipatie van
emoties’ vanaf de jaren zestig, binnen de
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psychotherapeutisch georiënteerde ‘encounter-’ en ‘sensitivity’ beweging zowel als
daarbuiten, heeft velen ertoe aangezet deze scheidslijn te doorbreken en weer wat
vloeiender te maken. Zo bezien zijn informaliseringsprocessen dus ook
ontdekkingsreizen naar het eigen nabije en verre verleden, speurtochten naar de
redenen waarom en de manieren waarop het eigen gevoelsleven in de afgelegde
banen werd geleid. Het is vooral een tussengeneratie geweest die zich aan dergelijke
experimenten heeft gewaagd. Voor hun kinderen werden deze speurtochten alweer
gewoner; ze werden opgenomen (geformaliseerd) in de gedragscode van volgende
generaties.
Het opdiepen en analyseren van de regulering van de eigen driften, angsten en

andere emoties kan een preciezer gedocumenteerd en uitgewerkt zelfbeeld of beeld
van autobiografische continuïteit opleveren. Aan de (andere kant bestaat het gevaar
dat het oprakelen van weggestopte emoties zoals gewelddadige woede, jaloezie,
geilheid, heb- en roofzucht, superioriteit en inferioriteit, zoveel angsten oproept dat
mensen ze niet overeenkomstig de heersende standaarden aankunnen. Dit risico de
controle erover te verliezen is verwoord in spreekwoorden als ‘je moet de kat niet
op het spek binden’, maar wordt ook gedemonstreerd door lijders aan hoogtevrees
die zich naar beneden hebben gestort: hun angst om te vallen was zo ondraaglijk dat
ze naar beneden sprongen om eraan te ontsnappen.Maar toch groeien op deze riskante
manier, met een sterker en meer werkelijkheidsgetrouw besef van autobiografische
continuïteit, de mogelijkheden om diepere en meer verborgen gevoelens naar boven
te halen, inclusief de ermee verbonden angsten, en ze om te zetten in naar tijd en
plaats gedoseerde woorden en daden - de naaktcultuur op het strand vormt een
voorbeeld (vgl. Kapteyn 1980: 200-205). ln deze zin is informalisering zowel een
feitelijk proces als een ideaal, net zoals emancipatie.2 Bijvoorbeeld, overeenkomstig
het ideaal van informalisering laten ouders hun kinderen meer ruimte tot het uiten
van de emoties en libidinale aanvechtingen van het moment. Ouders proberen op die
manier te voorkomen dat hun kinderen van hun gevoelsleven ‘vervreemden’ en
beheersingen aanleren die voornamelijk tot functie hebben de autoriteit van heersende
groepen, inclusief die van de ouders zelf, klakkeloos te aanvaarden. Deze
opvoedingspraktijk is voortgekomen uit het ideaal van deze ouders om ook zichzelf
van dit soort beheersingen te bevrijden. Hun streven was en is erop gericht zichzelf
en hun kinderen in staat te stellen het leven ruimdenkender en ruimhartiger aan te
kunnen, en tegelijkertijd een stabielere en duurzamer emotionele bevrediging te
verwerven - een positieve lustbalans. Met de opkomst van dit ideaal zijn de eisen
gestegen die ouders aan hun eigen emotieregulering stellen; een

Cas Wouters, Van minnen en sterven. Informalisering van omgangsvormen rond seks en dood



99

dergelijk ideaal vergt meer van hun zelfregulering in de omgang met hun kinderen.
Zij kunnen zich niet meer zo gemakkelijk aan vaste regels vastklampen, noch
eenvoudigweg een beroep doen op hun gezag: ‘Omdat I K het zeg’. Zij zijn bereid
langer een grotere ‘wildheid’ van hun kinderen te tolereren in de verwachting dat ze
zo op den duur een grotere varieteit van situaties beter op eigen kracht leren aankunnen
dan kinderen die opgroeien in de meer autoritaire en formele ouder-kind relaties. Zij
hopen dat hun kinderen door deze tolerantie hun impulsen en emoties sterker op
grond van vooruitzien en te verwachten gevoelens van schuld, schaamte of spijt leren
te reguleren, en minder op grond van angst voor te verwachten straf van anderen. En
inderdaad, kinderen die in strengere huiselijke regimes zijn opgegroeid leren
waarschijnlijk hun eigen grenzen en mogelijkheden zowel als die van de situaties
waarin ze verkeren minder goed te taxeren. In afwezigheid van autoriteiten of bij
versoepeling van de regimes waaraan ze gewend zijn lopen zij dan meer risico de
eigen zowel als de sociale grenzen te overtreden dan kinderen die in minder strenge
regimes zijn opgegroeid en die zich in die regimes een stabielere en meeromvattende
zelfsturing hebben eigen gemaakt.
Niet alleen tussen ouders en kinderen, ook in alle andere omgang is het kunnen

onderscheiden van fijnere nuances in gedrag en gevoel, en het vermogen om gedrag
daar flexibeler op af te stemmen van groter gewicht geworden voor iemands respect
en zelfrespect. Het verbod op het uiten van gevoelens van superioriteit en inferioriteit,
op zelfverheffing en verlegenheid, is krachtiger geworden en het gebod van
wederzijdse instemming (‘mutual consent’) belangrijker (vgl. De Swaan 1979).
Uitgedrukt in de directe en informele termen van het moment kan deze ontwikkeling
worden getypeerd met de uitdrukking ‘Fuck the rules, watch the traffic.’

3 Informalisering als lange-termijn sociaal proces

Zoals Norbert Elias heeft aangetoond zijn in de loop van vele eeuwen allerlei
elementaire verrichtingen van mensen, zoals eten, drinken, slapen, vrijen, en ook
andere primaire impulsen en emoties met angsten beladen - vooral angst voor verlies
van respect en zelfrespect - zodat ze meer en meer slechts op onbewaakte momenten
of in sociale afzondering tot uiting werden gebracht. Voor de rest werden ze steeds
omvattender gereguleerd in de formele banen van heersende gedragscodes - een
lange-termijnproces van
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formalisering. In dat proces is het uiten van emotionele en lichamelijke sensaties
steeds verder aan banden gelegd en uit het sociale verkeer gebannen, en wel om zo
de eraan verbonden gevaren zoveel mogelijk uit te sluiten: in het tot uiting brengen
van dergelijke emoties en impulsen konmen zelf dóórslaan dan wel anderen uitlokken
tot uitbarstingen van fysiek en seksueel geweld of andere vernederingen.
Vooral sedert het einde van de vorige eeuw, met Freud als belangrijkste

woordvoerder, hebben opeenvolgende generaties steeds meer van die angsten in
zichzelf en elkaar (h)erkend enmoeten overwinnen om zo eenminder rigide regulering
van emoties in gevarieerder banen te kunnen verwezenlijken. De toenemende
differentiatie en integratie van het netwerk van interdependenties tussen mensen,
waarin de voorwaarden scholen voor democratisering en een nivellerende vermenging
van omgangsvormen en levensstijlen, heeft tot deze informalisering aangezet. Met
de vermindering van de mogelijkheden tot het scheppen van sociale en psychische
afstand tussen de sociale klassen, is de dwang van de betrokkenen op elkaar en
zichzelf om grootheidsfantasieën en andere gevoelens van superioriteit te beteugelen
toegenomen. Tegelijkertijd is de dwang gestegen om inferioteitsangsten - angsten
voor verlies van respect en zelfrespect - onder controle te houden, en daarmee is het
niveau van angstbeheersing en zeifdistantiëring gestegen. Autoriteitsaanspraken die
niet op persoonlijke verdiensten en kwaliteiten waren gebaseerd maar op
overgeleverde superioriteit wektenmeer afkeer - de kracht van argumenten als ‘omdat
ik sterker, rijker, man ben’ nam af, ze werden met sterkere gevoelens van gêne en
pijnlijkheid beladen. Tegelijkertijd zijn de meer directe, spontane en onbevangen
omgangsvormen aantrekkelijker geworden - een motor van de ‘emancipatie van
emoties’. George Orwell bracht die aantrekkingskracht in zijn beschrijving van ‘the
proles’ als volgt onder woorden:

Zij waren niet trouw aan een partij of een land of een idee, zij waren trouw
aan elkander. Voor het eerst in zijn leven voelde hij geen verachting voor
de proles... De proles warenmenselijk gebleven. Zij waren in hun binnenste
niet hard geworden. Zij hadden vastgehouden aan de primitieve gevoelens,
die hij zelf door bewust zijn best te doen weer moest aanleren. (Orwell
1978: 138)

Inderdaad, informalisering bestaat voor een deel uit het ‘bewust zijn best doen’ meer
primaire impulsen en emoties weer te ontdekken. Met de emancipatiebewegingen
in de jaren zestig en zeventig gold het ‘boven krijgen’ van verstopt gevoelsleven
voor steeds meer mensen als een nood-
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zakelijke voorwaarde tot zelfkennis en psychische gezondheid. Verdringing en
onderdrukking van emoties gingen steeds sterker als verwerpelijk en schadelijk
gelden.

4 Het lange-termijnproces van informalisering: twee fasen in
spiraalbeweging

Het lange-termijnproces van informalisering, waarin gedrags- en gevoelsalternatieven
zijn toegenomen, heeft zich niet rechtlijnig voltrokken. Kortetermijnfasen van
informalisering zoals de ‘roaring twenties’ en de jaren zestig en zeventig werden
gevolgd door korte-termijnfasen van (re)formalisering, waarin voorafgaande
uitbreidingen van gedrags- en gevoelsalternatieven ten dele werden beperkt, maar
toch voor het merendeel werden gecanoniseerd, dat wil zeggen opgenomen in een
vastere gedragscode - de Algemeen Beschaafde Omgangsvormen - met striktere
regels omtrent zelfverheffing en wederzijdse instemming. Ook voor de veranderingen
in de jaren tachtig geldt dat op langere termijn bezien de omgangsvormen soepeler,
emotioneler en gevarieerder zijn geworden (dit proces wordt in het volgende hoofdstuk
nader gedemonstreerd). De gevaren en angsten waartegen de voormalige formele
codes bescherming bedoelden te bieden, zjjn kennelijk verminderd en/of kunnen op
gevarieerder en subtielere manieren worden vermeden of beheerst. Wie zich het
leven van voor de laatste informaliseringsfase voor de geest haalt, bijvoorbeeld met
behulp van de studieMargriet weet raad (Brinkgreve en Korzec 1978), kan zich ook
nauwelijks voorstellen dat mensen met de sensitiviteit, de sociale kennis en de
zelfkennis van de jaren tachtig en negentig weer zouden kunnen leven onder de in
de jaren vijftig gangbare onverhuld scheve machtsverhoudingen, rigide
gedragsvoorschriften en harde moraal, met zijn veroordeling en onderdrukking van
vele gevoelens die inmiddels als normaal worden geaccepteerd. Een voorbeeld,
ontleend aan het Sociaal en Cultureel Rapport 1984 (p. 310):
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VRIJHEID
IN DE
OPVOEDING
IN 1965 -
1983 (IN
PROCENTEN)

198319801975197019661965

Het
tijdstip
waarop
een
twintigjarige
dochter
thuis moet
zijn:

43,141,629,930,717,017,2aan
dochter
overlaten

47,852,357,651,948,630,0samen
vaststellen

9,16,212,817,434,552,8ouders tijd
bepalen

(1716)(1819)(1745)(1891)(1312)(1490)

Mogen
jongens en
meisjes
van 18
jaar alles
lezen?

85,786,877,971,846,948,4mogen
alles lezen

14,313,222,128,253,151,6sommige
boeken
ongeschikt
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In civilisatieprocessen onderscheidde Elias twee fasen of uitbreidingsgolven die in
grote trekken samenvallen met de korte-termijnfasen van formalisering en
informalisering. Het gaat om

een kolonisatie- of assimilatiefase, waarin de lagere en bredere groepering
weliswaar aan het opklimmen is, maar toch nog duidelijk inferieur aan de
hogere laag, een fase waarin deze groep zich sterk oriënteert aan het
voorbeeld van de hogere groep en waarin de invloed van de gedragswijzen
van deze hogere groep groot is, of die dat nu wil of niet. En een tweede
fase van afstoting, van differentiatie of emancipatie, waarin de
opklimmende groep duidelijk aan maatschappelijke sterkte en aan
zelfbewustzijn wint, waarin de hogere groep dan ook gedrongen wordt tot
een sterkere terughouding, een nadrukkelijker afsluiting, en waarin de
contrasten, de spanningen in de maatschappij sterker worden. (Elias 1982
II: 322/3) (cursivering C.W.)

Elias noemt deze fasen, maar werkt ze nauwelijks uit.3 In Vrouwen in tweestrijd
hebben Bram van Stolk en ik voor de periode na de laatste oorlog tot omstreeks 1980
twee fasen onderscheiden die sterk lijken op de fasen die Elias signaleerde voor de
periode van de vijftiende tot de negentiende eeuw. Wij beschreven een fase van
assimilatie4 en berusting die doorloopt tot in de jaren zestig, waarna zich tot het einde
van de jaren zeventig een fase van emancipatie en verzet uitstrekt. In de jaren tachtig
tekende zich steeds duidelij-
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ker een nieuwe fase van assimilatie en berusting af. Stijgende groepen oriënteerden
zich weer sterker naar het voorbeeld van de meer formele levensstijlen en
gedragscodes van oude en nieuwe gevestigden, wier machtsen statusposities weer
krachtiger en stabieler leken. In deze processen worden veranderingen in de
machtsbalans en in de statushiërarchie vergezeld van collectieve
gemoedsveranderingen: veranderingen in algemeen levensgevoel, in de dominante
visies op verleden, heden en toekomst, met inbegrip van de sociale definitie van de
belangrijkste sociale gevaren en angsten, van de meest noodzakelijk geachte sociale
en individuele beheersingen, en van collectieve idealen - kortom al datgene dat soms
wordt aangeduid met het begrip ‘tijdgeest’.
In de paragrafen die nu volgen zullen drie algemene kenmerken van de twee fasen

worden behandeld; het volgende hoofdstuk zal er nog nader op ingaan.

5 Gezamenlijke en strijdige belangen; ondernemingsklimaat en
overheidsklimaat

In zijn boek Die Höfische Gesellschaft brengt Norbert Elias de Franse Revolutie in
verband met de gegroeide kloof tussen rang- en machtsverhoudingen:

Im Laufe der Entwicklung der franzözischen Staatsgesellschaft änderte
sich die latente gesellschaftliche Stärke der verschiedenen sozialen Kaders
in ihremVerhältnis zueinander. Die aktuelle Verteilung derMachtchancen
unter ihnen wandelt sich in einer Weise, der die in der harten
institutionellen Schale des alten Regimes verankerte manifeste Verteilung
der Machtgewichte nicht mehr entsprach. (Elias 1969: 404)

Een soortgelijke, zij het minder revolutionaire kloof tussen feitelijke
machtsverhoudingen en geïnstitueerde - geïnstitueerd in rangverhoudingen en in de
standaard van gedrag en gevoel - was in de jaren vijftig en zestig gegroeid. De
voortgeschreden arbeidsdeling en coördinatie van functies, de automatisering en de
arrangementen van de verzorgingsstaat hadden de welvaart doen stijgen en spreiden,
en de machtskansen van allerlei groeperingen doen toenemen. In de jaren zestig en
zeventig, een fase van emancipatie en verzet, werden dezemachtskansen gerealiseerd.
Hieruit valt te begrijpen waarom er in een fase van assimilatie en berusting een
grotere
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nadruk ligt op de gezamenlijke belangen van hogere en lagere groepen, van
gevestigden en buitenstaanders, terwijl in een fase van emancipatie en verzet de
nadruk meer op strijdige belangen komt te liggen. In de laatste fase, zo schreven Van
Stolk en ik, werden steeds meer strijdige belangen ‘ontdekt’ en steeds meer oude
omgangsidealen herkend als zijnde ontsproten aan onderdrukking enerzijds en een
‘slavengeest’ anderzijds. De vernederingen die daarin lagen besloten konden door
de gevestigde groepen niet of nauwelijks worden ontkracht of ontkend en zowel de
morele als de materiële verdediging van hun belangen bleek in veel gevallen niet
bestand tegen de aanvallen van gestegen en stijgende groepen. De laatsten begrepen
hun belangen en machtskansen steeds beter en zetten deze steeds zelfbewuster om
in argumenten en daden. Gevestigden die eerder, in de fase van assimilatie en
berusting, nog met succes een beroep konden doen op gezamenlijke belangen als
nationale solidariteit en humaniteit - door alle ‘beschaafde burgers’ erkende wapens,
want in overeenstemming met hun geweten - kwamen in de nieuwe fase terecht in
onderhandelingssituaties waarin dit beroep faalde. Ze werden tot zwijgen gebracht
of zelfs weggehoond door vertegenwoordigers van stijgende groepen die, dezelfde
wapens hanterend, de partijdigheid van zo'n beroep deden uitkomen door er een méér
mensen omvattende, gelijker verdeelde solidariteit en humaniteit tegenover te stellen.
Op die manier slaagden die groepen er herhaaldelijk in hun ‘gerechtvaardigde’
voordeel te halen en vertegenwoordigers van gevestigde groepen uit de industriële
en de zakenwereld in de verdediging te dringen.
In de meest belangrijke van deze onderhandelingen, die op grotere schaal, was de

overheid direct of indirect betrokken. Bij een toenemende welvaart en een gunstig
arbeidsklimaat werd onder de aanhoudende druk van stijgende groepen een veelheid
van (verzorgings)arrangementen getroffen, waardoor de welvaart werd gespreid,
maar waardoor tevens het machtsbereik van de overheid toenam en dat van het
particulier initiatief van ondernemers en industriëlen aan banden werd gelegd.
Regeringsfunctionarissen en partijpolitici ontwikkelden de verwachting dat zij
verstrekkender maatregelen zouden kunnen en moeten treffen om het bedrijfsleven
binnen (moreel) aanvaardbaarder perken te dwingen. In parlementaire democratieën
met een vrije pers hangt de vraag waar de grenzen van die perken precies worden
getrokken onder meer af van de mate waarin strijdige dan wel gezamenlijke belangen
in het centrum van de publieke belangstelling staan. Toen in de jaren zestig en
zeventig strijdige belangen de voorrang kregen doemde veel onrecht op, waarvan
werd verwacht dat de overheid het recht zou maken; kortom, er heerste een gunstig
overheidsklimaat. Waarschijnlijk mede als resultaat van de beperkingen die de
overheid aan het bedrijfsleven oplegde,
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daalde het ondernemingsklimaat. Ondernemers en industriëlen verloren steeds meer
hun vertrouwen in het overheidsbeleid. Deze daling in het ondernemingsklimaat ging
gepaard met dalende winsten en investeringen, stijgende kapitaalconsumptie en
kapitaalvlucht, enmet een dalend aanbod van risicodragend kapitaal.5De economische
groei stagneerde, het overheidsklimaat en het arbeidsklimaat6 daalde, en de overheid
raakte in geldnood. Bij het treffen van maatregelen ter bezuiniging van
overheidsuitgaven en ter bestrijding van de sterk toegenomen werkloosheid (en
daarmee tevens ter bevordering van het ondernemingsklimaat) werd voor het eerst
sedert lange tijd weer duidelijk naar algemene, gezamenlijke belangen verwezen.
De machtskansen van vakbonden daalden, evenals de aandacht die zij van de media
kregen. In vergelijking met 1972 was de aandacht voor de vakbeweging op de
voorpagina van NRC Handelsblad in 1982 tot minder dan de helft gedaald.
Daarentegen trokken overleg en onderhandelingen tussen overheidsfunctionarissen
en vertegenwoordigers van organisaties van werkgevers veel meer aandacht. Politici
en andere bestuurders stonden onder de druk te proberen het vertrouwen van de
mensen uit commerciële en financiële kringen weer terug te winnen. Duisenberg,
eens minister van financiën, in de jaren tachtig president van de Nederlandse Bank,
heeft dit als volgt uitgedrukt:

Maar ik geloof ook erg in immateriële zaken: het vergroten van het
vertrouwen van de ondernemers in de maatschappelijke continuïteit en
stabiliteit. (Caljé en van Benthem van den Bergh 1983: 427)

En een bewindvoerder van de Wereldbank, dr. I. van Dam, zei het zo:

De nieuwe goden zijn de vrije markt en het particulier ondernemen, de
nieuwe duivels zijn de overheden en de planbureaus. (NRC Handelsblad,
1 juli 1983)

In de loop van opeenvolgende fluctuaties in ‘klimaat’ zijn centra van commercie,
arbeid (vakbonden) en regering sterker van elkaar afhankelijk geraakt en zijn de
reguleringen van hun onderlinge machts- en belangenstrijd gestaag toegenomen. De
‘dereguleringen’ van de jaren tachtig en de door de overheid geboden lastenverlichting
en investeringspremies aan het bedrijfsleven versterken dit beeld. Grotere
interdependentie betekende tegelijkertijd méér gemeenschappelijke belangen. Toen
de nadruk meer op deze gezamenlijke belangen kwam te liggen en het
overheidsklimaat weer meer in het licht van het ondernemingsklimaat kwam te staan,
werd ook de
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speciale verantwoordelijkheid van oude en nieuwe bestuurders, van autoriteiten,
sterker ervaren en benadrukt. De stagnatie van de economische groei en de lichte
daling van de welvaart wekte bepaalde angsten die ertoe aanzetten de verdeeldheid
over strijdige belangen te temperen en te trachten het onderling vertrouwen te
vergroten. De voorzitter van een organisatie van ondernemers zei over het beleid
van het kabinet Lubbers:

... het grappige is, dat het nu precies doet wat er moet gebeuren. En ik
denk dat vooral ombuigingen en de lastenverlichting voor het bedrijfsleven
de grootste betekenis van dit beleid zijn. Dit no-nonsense beleid heeft een
geheel andere sfeer opgeroepen in de samenleving en wekt vertrouwen in
de bedrijven. (NRC Handelsblad, 15 februari 1984)

De grotere nadruk op gezamenlijke belangen en onderling vertrouwen beperkte zich
niet tot Nederland; een zin uit een advertentie van een Duitse bank luidde:

The key to international recovery lies in a return of confidence in economic,
monetary, domestic, and foreign policies. (International Herald Tribune,
22 augustus 1983)

Het belang van collectief vertrouwen voor collectieve actie komt duidelijk naar voren
in een aantal studies van A. de Swaan:

de verwachtingen die mensen van elkaar hebben... wijzigen zich... met de
verhoudingen waarin zij tot elkaar staan... Als [valse verwachtingen] maar
wijd genoeg verbreid raken bevestigen zij zichzelf. Is het onderling
wantrouwen algemeen dan zal dat ook leiden tot onwil om aan collectieve
ondernemingen deel te nemen: de wederzijdse verdenking bevestigt
zichzelf. Maar als om de een of andere reden de verwachting bij sommigen
postvat dat de meesten bereid zullen zijn tot onderlinge samenwerking,
dan kan daardoor het vertrouwen ontstaan dat de collectieve actie kans
van slagen heeft en raakt de bereidheid tot samenwerken verbreid. (De
Swaan 1984b: 21. Zie ook De Swaan 1989)

In het kader van de civilisatietheorie kan het hier bedoelde vertrouwenworden gevat
in het begrip wederzijds verwachte zelfbeheersing.7 Wederzijds verwachte
zelfbeheersing wordt ervaren en komt tot uiting als vertrouwen in elkaar.
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Rond 1980 verschoof de collectieve nadruk van strijdige naar gezamenlijke belangen
en sloeg de fase van emancipatie en verzet om in een fase van assimilatie en berusting.
Vakbondsbestuurders met een radicale reputatie bleken weer bereid ‘een politiek te
voeren op basis van consensus en de confrontatiepolitiek een tijdje te laten varen.’8

Met andere woorden: het ‘harmoniemodel’ kwam terug. De nadruk op collectieve
emancipatie maakte weer plaats voor nadruk op individuele stijging op de
maatschappelijke ladder. De belangstelling voor literatuur die adviezen bevat die
daartoe strekken trok aan, en er verschenen weer nieuwe manierenboeken op de
markt. Dit kan worden gezien als een symptoom van de omslag van de fase van
informalisering in een fase van formalisering. In de laatste fase werden veel van de
geïnformaliseerde omgangsvormen in de formele gedragscode opgenomen; die code
werd formeler, maar ‘de bef bleef af’:

De omgangsvormen in de Nederlandse samenleving werden [vóór de jaren
zestig C.W.] bepaald door een in bangigheid verstarde hiërarchie... de
samenleving van de gebefte, opgedirkte, axiomatische rangorde. Die bef
is er in ieder geval af. De rangorde dreigt terug te komen... Het volk draagt
andere pakken, er wordt wat vlugger je en jij gezegd, maar eigenlijk is de
kringloop weer gesloten. (Hofland 1984: 67)

Fotografisch uitgedrukt: de stijve atelier-poses uit de jaren veertig en vijftig van op
hun 's zondags aangeklede, ernstig kijkende mensen, werden in de jaren zestig en
zeventig vervangen door spontane snapshots van naar (vrije) tijd en plaats aangeklede
mensen die er - (glim)lachend - ontspannen moesten uitzien (vgl. Oosterbaan 1988;
Boerdam&OosterbaanMartinius 1978). Toen eind jaren zeventig demogelijkheden
tot collectieve verbetering van de maatschappelijke positie verminderden, kwamen
mensen er in hun onderlinge krachtmetingen eerder toe, elkaar te laten zien dat het
hun goed ging, en hóe goed het hun ging - en menigeen verving de trui of het
spijkerjack weer door het colbert met stropdas. In de jaren tachtig lijkt naast de
waardering voor informeel en ontspannen gedrag de angst voor al te grote
gemeenzaamheid en familiariteit te zijn gestegen en de presentatie van zichzelf lijkt
daarmee ook ernstiger en gereserveerder te zijn geworden - een aansluiting bij oude
tradities onder handhaving van grote delen van nieuwe vormen en stijlen; een
formalisering van eerdere informaliseringen.
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6 Druk van onder versus druk van boven; neerwaarts versus opwaarts
perspectief

In het licht van de twee fasen van maatschappelijke ontwikkeling komen nog een
aantal andere verschillen dan de hierboven genoemde naar voren. Een belangrijke
accentwisseling werd al terloops genoemd: wanneer de bestaande verschillen in
status en macht in grote lijnen worden geaccepteerd en de neerwaartse druk van
machtiger groepen tot verbreiding van hun (gedragswijzen dominant is, dan zijn ook
de meeste toekomstidealen beperkter en individueler getint, terwijl deze idealen wat
collectiever en wat hoger zijn gestemd wanneer de opwaartse druk van stijgende
groepen tot acceptatie van hún gedragswijzen dominant is. Toekomstverwachtingen
en idealen variëren doorgaans met het beeld van het verleden. Bij hoger gestemde
verwachtingen bestaat de tendens om historische ontwikkelingen als de emancipatie
van arbeiders of vrouwen te bagatelliseren als ‘zoethoudertjes’ en ‘repressieve
tolerantie’. In fasen van assimilatie en berusting boet deze offensieve interpretatie
aan kracht in ten gunste van een meer defensieve voorstelling waarin de emancipatie
sterker wordt gezien als het resultaat van lange en taaie strijd.
Wanneer de druk van onder dominant is, stimuleert dat een ‘identificatie met

buitenstaanders’ en een neerwaarts perspectief op de samenleving, terwijl een
overwegende druk van boven juist aanzet tot ‘identificatie met gevestigden’ en een
opwaarts perspectief.
In het laatste informaliseringstijdperk, de jaren zestig en zeventig, kon men ‘de

goede toon’ treffen door zich in kleding, spraak en ander gedrag naar ‘beneden’ te
richten, naar ‘de man in de straat’. Het was de verbreiding van een oriëntatie, waarvan
de aantrekkingskracht reeds doorklinkt in George Orwells romantische beschrijving
van ‘the proles’ die ‘menselijk waren gebleven’, ‘in hun binnenste niet hard [waren]
geworden’ maar ‘hadden vastgehouden aan de primitieve gevoelens’ die iemand uit
de middenklassen zich weer ‘moest aanleren’. In de jaren zestig en zeventig klonk
deze romantisering uit vele monden. Tegenover de destijds overdreven tot overbodig
geachte afscherming van de mensen van de straat, werd toen juist de dynamische
vitaliteit van hun ‘streetsense’ bezongen:

You've gone to the finest school, all right Miss Lonely,
But you know you only used to get juiced in it,
And nobody has ever taught you how to live on the street,
And now you are gonna have to get used to it.
(Bob Dylan, Like a Rolling Stone, 1965)

Cas Wouters, Van minnen en sterven. Informalisering van omgangsvormen rond seks en dood



109

In dit ‘neerwaarts perspectief’ verscheen de ‘salon sense’ van gevestigden als een
gebrek aan realiteitsgevoel en aan gevoel voor verhoudingen:

You've been with the professors, and they've all liked your looks
With great lawyers you've discussed lepers and crooks
You've been through all of F. Scott Fitzgerald's books
You're very well read, it's well known
But something is happening here and you don't know what it is
Do you, mister Jones?
(Bob Dylan, Ballad of a Thin Man, 1965)

Eind jaren zeventig was het vertrouwen - die wederzijds verwachte zelfbeheersing
- tussen mensen die de belangrijkste maatschappelijke centra vertegenwoordigen
enigzins gedaald.9 In dit sociale proces was de sociaal-economische wind van richting
veranderd en had de opwaartse druk van zich emanciperende groepen zijn dominantie
aan een neerwaartse druk van disciplinerende gevestigden verloren; het ‘neerwaarts
perspectief’ maakte plaats voor een ‘opwaarts perspectief’, een sterk toegenomen
publieke belangstelling voor de mensen bovenaan de maatschappelijke ladder. In de
jaren tachtig steeg de voorbeeldfunctie en het groepscharisma van gevestigden en
hooggeplaatsten weer sterk. Hun ‘salon sense’, het op subtiele wijze laten merken
juist niet van de straat te zijn, won aan waardering en belangstelling. Allerlei
maatregelen van bestuur en regering, die in de jaren zestig en zeventig de
ondernemingsvrijheid van kooplieden en industriëlen steeds verder aan banden
hadden gelegd en die getuigden van hoge collectieve verwachtingen ten opzichte
van de staat en van de maakbaarheid van de samenleving, werden in de jaren tachtig
weer ten dele opgeheven; er werden juist investeringspremies uitgeloofd, en dit brede
maatschappelijke proces ging gepaard met verschuivingen in perspectief en
identificatie. Zowel in de media als in de sociale wetenschappen, verschoof de
collectieve belangstelling niet alleen van ‘beneden’ naar ‘boven’, ook van ‘rechten’
naar ‘plichten’, en de ‘identificatie met de gevestigden’ kreeg weer de bovenhand
over de ‘identificatie met de buitenstaanders’.10 Commerciële specialisten die zich
zoveel mogelijk buiten de media hadden gehouden - veel van wat zij zeiden en deden
werd tégen hen gebruikt - traden weer zelfbewust voor het maatschappelijk voetlicht
en de publieke belangstelling voor zich emanciperende groepen verminderde en
veranderde van toon - veel van wat zij zeiden en deden werd tégen hen gebruikt.
Pech en berusting wonnen aan kracht vergeleken bij onrecht en verzet, en
vernederingen werden weer sterker uit het bewustzijn geweerd of als behorend bij
de ‘condition humain’
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geaccepteerd. De in de fase van informalisering en van emancipatie en verzet gangbare
idealisering van de vrijheid van de straat en van de alerte vitaliteit van ‘mensen van
de straat’ maakte weer plaats voor een idealisering van de vrijheid en de verfijnder
levensstijl van mensen die juist niet ‘van de straat’ zijn. In 1983 drukte minister
Brinkman dit uit met behulp van woorden die nog aan ‘de straat’ waren ontleend:

Een minister hoort gezag te hebben. Een minister is niet gewoon... het
volk moet de man zien die de beslissingen neemt, niet Jan, Piet of Klaas
die het wel effe zal regelen. (Vrij Nederland 11 juni 1983)

Kortom, ‘street sense’ verloor zijn dominantie aan ‘salon sense’ toen de kansen op
collectieve emancipatie verminderden en het streven de individuele stijgingskansen
te optimaliseren daarmee aan kracht won. De balans tussen solidariteit en assertiviteit,
tussen ‘rekening houden met elkaar’ en ‘opkomen voor jezelf’ - de wij-ik-balans -
sloeg dóór in de richting van ‘wij’ en uitingen van een meer particuliere
groepsidentiteit raakten weer sterker geaccepteerd. Emancipatiebewegingen verloren
aan elan en de identificatie met buitenstaanders zoals psychiatrische patiënten,
gevangenen, vrouwen, arbeiders en werklozen verloor aan kracht, maar toch bleven
de verhoudingenminder hiërarchisch, minder star en formeel dan ze in de jaren vijftig
waren. De informalisering van omgangsvormen stagneerde, maar in de erop volgende
fase van formalisering werden niet alle informaliseringen uit de voorafgaande fase
teniet gedaan. Veel van de gedrags- en gevoelsalternatieven die in het laatste
informaliseringstijdperk ingang vonden, bleven intact; ze werden in de fase van
formalisering in de standaard van gedrag en gevoel overgenomen en in die zin
geformaliseerd.
De omslag van een fase van informalisering en van emancipatie en verzet in een

fase van formalisering en van assimilatie en berusting (of omgekeerd) is te
beschouwen als een fluctuatie, een conjunctuurbeweging in het civilisatieproces op
langere termijn.11 Van dichtbij bezien en als ervaring kunnen deze bewegingen zeer
indrukwekkend zijn. Immers, met iedere wisseling in druk (en bedreiging) zullen de
vragen wie vrienden zijn en wie vijanden, op welkemomenten en op welkemanieren
met welke gevoelens en verlangens van welke mensen rekening gehouden dient te
worden, anders beantwoord worden. Mensen kunnen zich in de ene fase in het
offensief ervaren en in de andere in het defensief, en met deze positiewisselingen
zullen ook hun zelfbeeld, hun wij- en zij-beelden, hun mentaliteit en hun gedrag
veranderen. Ook de betekenis en waarde die ze aan het leven hechten kan
meewisselen. Niettemin, bezien vanuit een meer gedistantieerd lange-ter-
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mijnperspectief, schuilen er in de fase van formalisering vooralsnog nauwelijks
aanwijzingen dat de richting van civilisatieprocessen is veranderd: mensen oefenden
steeds meer druk op zichzelf en elkaar uit tot het ontwikkelen van een stabieler,
gelijkmatiger en meeromvattend patroon van zelfregulering en van een grotere
sensitiviteit en flexibiliteit in de omgang.

7 Nationalisering en regionalisering; het voorbeeld van taalgebruik

Ook in het taalgebruik is het informaliseringsproces sedert de eeuwwisseling
dominant. In een artikel over de ontwikkeling van het Algemeen Beschaafd
Nederlands (ABN) schreef J. Goudsblom in 1964:

Er is vooral sinds de Tweede Wereldoorlog een grotere tolerantie te
bespeuren voor woorden die een generatie geleden beslist nog niet bon
ton waren. (Goudsblom 1988b: 27/8)

Die ontwikkeling deed zich ook al voor in de ‘roaring twenties’ en in het ‘fin de
siècle’. In die perioden, maar vooral in de jaren zestig en zeventig, nam de tolerantie
toe voor krachttermen, voor woorden die naar lichamelijke functies als seksualiteit
en ontlasting of naar primaire impulsen en emoties verwijzen, en voor (andere)
‘vulgaire’ woorden en ‘dieventaal’. Verwijzend naar de opmerkingen van Elias over
de ontwikkeling van de badmode sinds 1900 merkt Goudsblom hierover op:

Evenals de maatschappelijke orde bestand is gebleken tegen de aanblik
van bikini's, zo blijkt ze ook een meer vrijmoedige woordkeus te
verdragen... er dringt een vleugje volkse losheid door in de burgerlijke
zelfdiscipline. (Goudsblom 1988b: 28)

Uit deze stijgende waardering voor het ‘volkse’ kan ook de vermindering van de
sociale verschillen in het taalgebruik worden begrepen. Naast deze ‘verarbeiderlijking
van de burgerij’ werd de informalisering van het taalgebruik ook geschraagd door
het gebruik van woorden en uitdrukkingen die eerder beperkt waren gebleven tot het
privé-leven, maar die nu ook gangbaar werden in de secundaire en formelere contacten
van het openbare leven.
Het is niet bij dat ‘vleugje volkse losheid’ gebleven. Vooral na 1964 zette deze

tendens zich sterk door; de (voorlopig) laatste fase van informalisering
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en van emancipatie en verzet kwam vooral daarna in volle gang. In een nog directer
en informeler taalgebruik, in de stijgende tolerantie en waardering voor dialecten en
regionale accenten, alsook in pogingen tot ‘spellingsvereenvaudiging’ kwam de
opwaartse druk van zich emanciperende groepen tot uiting. Het gegroeide
zelfvertrouwen van die groepen wordt erin weerspiegeld. Nog in de jaren vijftig
spraken ongeschoolde arbeiders zelden het ABN (zie bijvoorbeeld Haveman 1952:
39-40) en uit het spreken van dialect in het openbare levenwerd vrij algemeen afgeleid
dat de spreker van geringe komaf was. Vanaf de jaren zestig speelde vooral de
televisie een grote rol in de snelle verbreiding van het ABN over de bevolking, maar
al vrij gauw, vanaf de jaren zeventig, ontstond ook een tegenbeweging: allerlei
regionale bewegingen namen het op voor de eigen dialecten en de regionale tongval.
Die riepen voor hen geen schaamte en gêne op, maar juist trots en vertedering: zij
spraken niet de taal van hunmeesters, maar die van hunmoeders. Dezelfde gevoelens,
gecombineerd met een flinke dosis nostalgie, kunnen de vanaf die tijd aangehouden
hausse in (boeken met) oude foto's en ansichten van dorpen, stadjes en steden
verklaren, alsmede de in dialect geschreven boeken en cursiefjes in regionale bladen.
Het spreken met een regionaal accent werd, overeenkomstig het gestegen
zelfbewustzijn, een manier om de sociale hiërarchie - met ABN-sprekers aan de top
- te relativeren en te trotseren. Goudsblom brengt dit als volgt onder woorden:

Het spreken van een eigen dialect of groepsjargon of het opzettelijk bezigen
van ruwe taal kan een sfeer van intimiteit en wederzijds vertrouwen
oproepen; op deze manier vertolkt men zowel het gevoel van anders als
van onder elkaar te zijn. (Goudsblom 1988b: 29)

In de jaren zeventig werden de ‘regionalisten’ onder andere tegemoet gekomen door
de instelling van regionale radio-omroepen, waarmee het eigen dialect en de eigen
tongval een gerespecteerd en gevestigd medium kregen. Dat steunde de regionalisten
in hun strijd tegen de door hen als onrecht ervaren minachting of het gebrek aan
respect voor dialecten en streektalen. Minachting voor de sprekers van die talen leidt
volgens hen tot verachting van de eigen identiteit. Zowel letterlijk als figuurlijk zijn
dialecten in sterkere mate moedertalen dan het ABN, dat bovendien ontstaan is uit
die dialecten, zodat ook de hogere ouderdomwerd aangevoerd om een groter respect
af te dwingen. Zoals vrijwel elke beweging die tot informalisering aanzet, wezen
ook de regionalisten erop dat een belangrijk deel van de hogere status van het ABN
tegenover de dialecten voortkomt uit overheersing en een verlangen naar sociale
distinctie, dus uit zelfverheffing
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op grond van een niet op persoonlijke kwaliteiten of prestaties gebaseerde superioriteit.
Inderdaad, het ABN heeft behalve communicatie ook distinctie als functie. De
eigenheid van hogeren ten opzichte van lageren wordt erin uitgedrukt. Maar, het
spreken in dialect of met een regionale tongval kreeg in de jaren zeventig kennelijk
eveneens een distingerende functie, dit keer ten opzichte van het ABN en van lageren
ten opzichte van hogeren. In de algemene stroom van emancipatie en verzet eisten
de regionalisten hun recht op een ‘eigen identiteit voor culturele minderheden’
(bijvoorbeeld Kool 1982: 194-7 en 1983). Zij benadrukten een ‘gelijkwaardige
verscheidenheid’ of ‘pluriformiteit’ tegenover ‘massale uniformiteit’, terwijl hun
tegenstanders die termen vermeden en naar voren brachten dat de gezamenlijke of
algemene ‘duidelijkheid’ (in plaats van uniformiteit) van de Nederlandse taal niet in
gevaar mag worden gebracht door de ‘particularismen’ of de ‘versplintering’ (in
plaats van pluriformiteit) die de regionalisten in hun ogen voorstaan. In deze
miniatuur-taalstrijd boekten de regionalisten het grootste succes in de vorm van de
per 1985 ingestelde mogelijkheid om streektalen op scholen verplicht te stellen.
Daarmee kwam er een wettelijke bekrachtiging voor hun ideaal:

een land met een bovengewestelijke standaardtaal, het Nederlands, en
daarnaast een grote verscheidenheid aan gelijkwaardig geachte talen en
dialecten... Eenheid en solidariteit met behoud van eigenheid. (Kool 1983)

De waardering voor de regionale tongval is de laatste decennia zozeer gestegen dat
ook landelijke en algemeen gerespecteerdemedia aandacht aan deze taalstrijd hebben
besteed, bijvoorbeeld aan de vraag of een televisieomroeper of nieuwslezer een
regionaal accent mag laten horen.12 Deze vraag werd behandeld op een moment dat
de laatste fase van assimilatie en berusting al had ingezet en de meeste
emancipatiebewegingen duidelijk aan elan hadden ingeboet. Alleen al aan de
woordkeus van tegenstanders was dit te merken; zij gebruikten formuleringen als
‘het is nu eenmaal zo’ - bij uitstek de dooddoener van de berusting - en ‘laat iedereen
zijn zin maar doen, zodat het pas dan een echte bende wordt’ (Reynebeau 1983). In
de fase van emancipatie en verzet zouden dergelijke opmerkingen stellig hoongelach
hebben opgeroepen. Daarvan was in de jaren tachtig geen sprakemeer. Met de grotere
nadruk op algemene belangen en op individuele sociale stijging is ook de waardering
voor het Standaard Nederlands gestegen. De stemmen tegen een voortzetting van de
regionalisering, omgedoopt tot ‘provincialisme’, klonken luider en zelfbewuster.
Een Nederlandse ambas-
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sadeur schreef bijvoorbeeld een venijnig stukje over het provincialisme in de
Nederlandse nieuwsuitzendingen. Volgens hem worden de kijkers behandeld als
‘louter imbecielen’, hetgeen hij toeschrijft aan het parool ‘vooral niet moeilijk doen,
vooral de schijn vermijden dat je boven demassa staat... En dus het nieuws zo gewoon
mogelijk brengen, met veel aandacht voor het eigen kleine achtertuintje’ (Bruyns
1984).
Uit de passages over dialecten in de nieuwe etiquetteboeken van de jaren tachtig

blijkt, dat de invloed van de regionalisten weliswaar wordt erkend en tot op zekere
hoogte wordt gerespecteerd, maar toch voornamelijk als ‘voorbije mode’ en als
‘taalverloedering’ wordt verworpen. In de volgende passage overheerst erkenning
en respect:

En het gebruik van ons plaatselijk dialect? Onze dialecten zijn een
onderwerp van wetenschappelijke studie, dus niemand kan het ons kwalijk
nemen als we ze behéérsen. In gezelschappen van gemengde regionale
afkomst spreken we het Algemeen Beschaafd. Hoewel men aan onze
intonatie best mag horen waar we vandaan komen! (Grosveld 1983: 91)

Meestal is de toon minder welwillend. In een ander manierenboek staat:

Mode op taalgebied, zeker. Evenals het aangeleerde plat praten om toch
vooral niet te laten merken dat je een academische opleiding hebt of uit
‘een goed nest’ komt. Dit streven naar een oprecht bestaan zonder franje,
vinden we ook terug in de strijd voor een vereenvoudigde spelling... Plat
praten is weer uit de mode en de spellingsvereenvoudiging blijkbaar ook.
(Van Eijk 1983: 34)

En een derde manierenboek neemt nog meer distantie:

Er is een vreemde hang naar burgerlijkheid, een verlangen zich aan te
passen aan taalgebruik en vocabulaire van de massa. Zolang de opzet
daarvan niets anders is dan de wens door die massa te worden begrepen
en verstaan, kan men er tot op zekere hoogte vrede mee hebben: het is een
vorm van democratisering. Helaas schiet men te vaak zijn doel voorbij en
dan ontaardt het zo gemakkelijk in het opzettelijk gebruiken van platte
taal, ruwe woorden en een overvloed aan modeuitdrukkingen.

Deze ‘ontaarding’ wordt door de schrijfster taalverloedering genoemd en zij verzet
zich daar als volgt tegen:
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Etiquette anno 1980 vraagt van mij, ... dat ik me bedien van het zo vaak
bespottelijk gemaakte ABN, het algemeen beschaafd Nederlands.
(Bakker-Engelsman 1983: 111/2)

Een vergaande emancipatie van regionaal taalgebruik zoals in Nederland heeft
plaatsgevonden, wijst op een sterke ontwikkeling van regionale identiteit binnen het
kader van een hoogontwikkelde nationale identiteit. De integratie of eenwording van
de Nederlandse samenleving was dermate gevorderd en gevestigd dat de
samenstellende dialecten van de nationale taal, die intussen een heel eind in de richting
van het ABNwaren opgeschoven, weer een eigen leven werd gegund. In landen waar
regionale identificaties voorkomen die buiten het kader van de nationale identiteit
treden, worden die veelal met geweld bestreden. Pas vanaf een bepaald moment in
het proces van nationale eenwording en vereenzelviging kan zo'n sterke sub-nationale
identificatie weer opleven zonder als verraad te worden gebrandmerkt en als zodanig
de kop te worden ingedrukt. Het gevoel dat dan verraad wordt gepleegd kan zo diep
gaan dat het een drijfveer wordt tot ontkenning - soms zelfs tot uitroeiing - van hele
volkeren. Bijvoorbeeld, de ambassadeur van Turkije in Nederland werd in 1984 door
de term ‘Koerdisch Oosten’ in een Nederlandse krant zo diep geraakt - of hoorde dat
van de Turkse regering te zijn - dat hij in een ingezonden brief zich er publiekelijk
over verbaasde hoe dat toch mogelijk was. ‘Deze term is niet alleen onjuist, ze is
ook zeer misleidend’, schreef hij, erop wijzend dat de bevolking van Turkije ‘een
onscheidbare eenheid vormt’, en het ‘kan absoluut niet worden getolereerd’ Turkije
te verdelen in gebieden ‘met willekeurige benamingen’ (Ingezonden brief, NRC
Handelsblad 30 mei 1984).
In de slotzinnen van zijn ABN-artikel verwijst Goudsblom impliciet naar de hier

beschreven spanningsverhouding tussen nationalisering en regionalisering. Hij spreekt
de verwachting uit dat

uitspraak en vocabulaire van het Nederlands, door wie en onder welke
omstandigheden ook gesproken, steeds dichter naar een - uiteraard met de
maatschappelijke ontwikkeling mee evoluerend - ABN-model toegroeien.
Naarmate dit model meer gaat domineren, zal het echter zijn specifieke
functies verliezen; daarentegen zullen de weinige afwijkingen die
overblijven dan functioneel des te meer betekenen. (Goudsblom 1988b:
29)

Zoals aan iedere informalisering een formalisering vooraf is gegaan, zo ging
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aan de hier beschreven regionalisering een nationalisering vooraf. De gevaren en
angsten die gepaard gaan met identificaties van geringere dan nationale omvang
moeten kennelijk eerst onder vastere, gelijkmatiger en omvattender controle worden
gebracht voordat voldoende vertrouwen of ‘wederzijds verwachte zelfbeheersing’
kan ontstaan op grond waarvanmeer ontspanning, grotere tolerantie en meer variaties
of nuanceringen mogelijk worden. Vandaar de term spanningsverhouding of
spanningsbalans. De angst van mensen voor elkaar dient kennelijk eerst vergaand
onder controle te zijn gebracht voordat zich, bij wijze van tegenwicht voor het
gegroeide vertrouwen en de wederzijdse identificatie, processen van individualisering
kunnen doorzetten. In een kernachtige formulering:

Die Lokkerung kurzer und die Intensivierung langer Interdependenzketten
laufen geradezu Hand in Hand. (Schröter 1990: 72)

In de loop van dit proces verandert de angst voor elkaar in een min of meer
automatisch werkende angst voor zichzelf, bijvoorbeeld angst voor het aan de dag
leggen van een te grote kuddegeest en ‘massa-mentaliteit’.
Deze samenhang doet zich ook voor in processen van continentalisering: naarmate

de Europese integratie voortschrijdt - met 1992 als magisch jaar - groeit het verlangen
de eigen ‘regionale’ cultuur, inclusief haar taal, te accentueren en te beschermen, en
te pleiten voor een beleid dat is gericht op cultureel pluralisme.

8 Slot

Het bestuderen van sociale en psychische processen, van ontwikkelingen in het
civilisatieproces aan de hand van de hier besproken fasen, komt neer op een speurtocht
naar de sociale condities waaronder gemoedsbewegingen, gedragsveranderingen en
veranderingen in moraal zich voltrekken. Veelomvattende maatschappelijke
veranderingen en sterke collectieve bewegingen brengen wijzigingen van het
dominante levensgevoel met zich, en een herziening van de heersende wij- en
zij-beelden, en van het beeld van het collectieve verleden - kortom, van de sociale
en autobiografische continuïteit. Zo werden in de laatste omslag van een fase van
informalisering in een fase van formalisering de gangbare beelden van heden en
verleden steeds meer gesteld in de termen van de mensen die deze processen
voornamelijk droegen en vorm gaven. In de laatste fase van emancipatie en verzet
was het
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beeld van wat er gebeurde voornamelijk gebaseerd op een ‘minderheid van de besten’
onder degenen die aan de sociale experimenten en emancipatiebewegingen deelnamen.
In de erop volgende fase van assimilatie en berusting daarentegen, werd het beeld
van hetgeen in de fase daarvoor was gebeurd steeds sterker gebaseerd op een
‘minderheid van de slechtsten’ (Elias en Scotson 1976), de ‘hedonisten’, ‘softies’ en
‘profiteurs’ uit die jaren.13 De betrokken mensen mogen forse uitslagen in deze of
gene richting waarnemen en ze interpreteren als enorme mentaliteitsveranderingen,
maar een vergelijking van deze uitslagen in het bredere maatschappelijk verband
van het informaliseringsproces op langere termijn, relativeert de forsheid van die
uitslagen. Het wordt dan mogelijk de veranderingen te zien in termen van
spanningsbalansen en als elkaar opvolgende fasen in civilisatieprocessen die zich in
een bepaalde richting voltrekken.

Eindnoten:

1 Zie bijvoorbeeld Time, 9 april 1984, met als coverstory: ‘Sex in the '80s. The Revolution is
Over’.

2 In zijn verslag van een congres over civilisatieprocessen in Amsterdam merkt Nico Wilterdink
over informalisering op dat het om een ideaal gaat ‘en als zodanig zou het ook moeten worden
erkend’. Bij deze! Echter, behalve ideaal is informalisering ook een feitelijk proces. Wilterdink
lijkt daaraan voorbij te gaan. Zo vervolgt hij misprijzend: ‘Als civilisering hieraan afgemeten
wordt gaat het heel duidelijk om een normatief begrip’ (Wilterdink 1982).

3 In Het civilisatieproces behandelt Elias de beide fasen als deel uitmakend van één
civilisatiebeweging: In de opeenvolging van steeds bredere opklimmende lagen vormden die
fasen de specifieke uitbreidingsgolven van levens- en gedragsstandaarden, in de loop waarvan
de contrasten in gedrag en gevoel van zowel de aan macht verliezende gevestigden als de
opklimmende buitenstaanders verminderden en de nuances daarin toenamen. In elk van deze
fasen, aldus Elias, komen de beide tendensen, die van toenadering en afstoting, ongetwijfeld
tegelijkertijd voor, maar in de eerste fase bestaat over het algemeen sterker de neiging om van
boven naar beneden te koloniseren en van beneden naar boven te assimileren en in de tweede
fase overheerst de neiging om zich van boven ten opzichte van beneden te onderscheiden en
om zich van beneden naar boven te emanciperen.

4 Wij spraken van stabilisering, maar de pendant van emancipatie wordt trefzekerder uit gedrukt
met de term accomodatie of assimilatie.

5 Voor cijfers, zieOECD rapporten, bijvoorbeeldOECDEconomic Surveys 1983-1984, Netberlands,
Parijs 1984.

6 Het arbeidsklimaat daalde mede als gevolg van automatiseringen en verplaatsingen van
arbeidsintensieve produktieprocessen naar landenmet een grotere en goedkopere arbeidsreserve.

7 De term is ontleend aan een ‘notitie’ van J. Goudsblom, waarin deze verzet aantekent tegen de
uitdrukkingenMutually Assured Destruction (MAD) enMutually Assured Self-Restraint (MAS),
waarmee ook in Nederland bepaalde veranderingen in de internationale betrekkingen door de
afschrikkende werking van atoomwapens worden aangegeven. Goudsblom: ‘“Wederzijds
verzekerde zelfbeheersing”-dat is net iets te veel gezegd. Het hoogst bereikbare is wederzijds
verwachte zelfbeheersing, mutually expected self-restraint (MES). We raken hier de grondslag
van iedere moraal. Mensen houden zich in, in de verwachting dat anderen dat ook zullen doen.
De eigen zelfbeheersing en die van anderen vullen elkaar aan’ (Goudsblom 1986: 173).

8 Deze woorden hadden betrekking op de opstelling van de voorzitter van de industriebond FNV;
ze stonden in NRC Handelsblad van 15 februari 1984.
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9 Die centra zijn de centra van commercie en bestuur, de centra van regering en partijpolitiek, de
centra van loonarbeid, en de centra van dienst- en hulpverlening, kunsten, sociale wetenschappen
en journalistiek.

10 De ‘identificatie met de gevestigden’ lijkt eenzelfde patroon van emotieregulering te volgen
als de ‘identificatie met de agressor’ (vgl. Freud 1936: 85).

11 Het proces van informalisering op langere termijn voltrekt zich met korte-termijnfluctuaties,
in golven van informalisering en (re)formalisering, ongeveer zoals ook het seculariseringsproces
‘bij tijd en wijle werd versneld door hoog opslaande seculariseringsgolven die met
tegenbewegingen gepaard gingen. Een van die versnellingen manifesteerde zich in de jaren
zestig en zeventig.’ O. Schreuder, aan wie dit citaat is ontleend, vervolgt: ‘Op deze wijze is het
lineaire ontwikkelingsmodel te combineren met het conjunctuurmodel’ (Schreuder 1989: 25).

12 Voorbeelden zijn het populaire televisieprogramma van Sonja Barend en een landelijk dagblad
als NRC Handelsblad.

13 Ook sociologen en andere sociale wetenschappers deden hieraan mee. Zo publiceerden Brunt
& Brunt in 1981 een boek waarin zij allerlei experimenten en vooral doorgeslagen vormen van
de hang naar ‘Nieuwe Natuurlijkheid’ opsomden. Hoewel zij zich voornamelijk concentreerden
op voorhoedes met weinig achterhoede, suggereerde hun presentatie niettemin dat hun
opsomming de nieuwe opvatting van ‘Het Goede Leven’ representeerde. Hun honende
beschrijving van veel doorgeslagen vormen van informalisering lijkt symptomatisch voor de
omslag van een fase van informalisering in een van formalisering (Brunt & Brunt 1981). Twee
andere, veel minder extreme voorbeelden zijn Kapteyn 1985 en Vuijsje 1989.
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Hoofdstuk V
Formalisering na informalisering

1 Oude en nieuwe manierenboeken

Begin jaren tachtig verschenen er in de meeste Westerse landen weer nieuwe
etiquetteboeken op de markt. De belangstelling voor goede manieren groeide sterk:
in Nederland werden er tenminste negen op de markt gebracht en van één ervan, Zo
hoort het nu, werden in 1984 alleen al 25.342 exemplaren verkocht.
In dit hoofdstuk zullen de nieuwemanierenboekenworden besproken en vergeleken

met de oude, waarbij de aandacht speciaal is gericht op adviezen over de omgang
tussen de seksen. In de perioden 1930-1985 zijn drie fasen te onderscheiden die hier
achtereenvolgens in aparte paragrafen worden behandeld. Deze drie fasen zijn:
1 Vanaf het einde van de jaren twintig - na de ‘roaring twenties’ - tot in het midden

van de jaren zestig verschenen er ook in Nederland tamelijk veel manierenboeken
en een aantal ervan werd vele malen herdrukt. Het bekendste boek verscheen in 1939
en heet Hoe hoort het eigenlijk? De dertiende druk verscheen in 1966. Generaties
mannen en vrouwen, met name uit de burgerij, kregen deze boeken in handen. De
mate waarin er ook werkelijk naar die boeken werd geleefd, valt niet uit hun inhoud
op te maken, maar wel valt iets af te leiden over wat een belangrijk en dominerend
deel van de bevolking in de omgang voor behoorlijk en nastrevenswaardig hield:
omgangsregels en vooral omgangsidealen.
2 In de periode tussen 1966 en 1979 werd slechts één van deze manierenboeken

herdrukten er verscheen slechts één nieuw boek.1 In het hiaat dat tussen de oude
manierenboeken en de nieuwe viel gedijde een ander genre: de zelfontplooiïngs- en
emancipatieliteratuur. Er ontstond een hausse van handleidingen voor nieuwe
manieren om respect en zelfrespect te verwerven, met daarin nieuwe omgangsidealen.
Boeken als Ik ben O.K., jij bent
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O.K. en De schaamte voorbij verwierven grote bekendheid. Deze literatuur
stimuleerde emancipatie en informalisering; ze leek in eerste instantie bedoeld voor
mensen die geacht werden elkaars gelijken te zijn of te worden.
3 In 1979 verscheen een ongewijzigde veertiende druk vanHoe hoort het eigenlijk?,

maar pas in de jaren tachtig bloeide de belangstelling voor goede manieren weer
duidelijk op. In 1982 en 1983 verschenen in Nederland de volgende nieuwe
manierenboeken:

A Thea Kranenburg, Etiquette. Hoe hoort het nu eigenlijk...? Amersfoort, 1982.

B Netty Bakker-Engelsman, Etiquette in de jaren '80. Utrecht, 1983.

C Inez van Eyk, Etiquette Vandaag. Utrecht/Antwerpen, 1983.

D H. Görz,Moderne omgangsvormen. Etiquette voor jong en oud.
Antwerpen/Bussum, 1983 (vertaald uit het Duits).

E Amy Groskamp-ten Have, Hoe hoort het eigenlijk? Geheel herzien door Maja
Krans en Wia Post, Amsterdam, 1983, tweede druk 1984.

F Frans Grosveld (red.), Zo hoort het nu. Etiquette voor de jaren tachtig.
Amsterdam/Brussel 1983, tweede en derde druk 1984.

G H.F. van Loon, Goede manieren. Hoe Hoort Het Nu. Amsterdam, 1983.

H Heleen van Nulandt, 100 Vragen over omgangsvormen. Utrecht/Antwerpen,
1983.

I H.P.M. van den Hout, M.A., Omgangsvormen. Rijswijk 1982. (Dit boek is
geschreven voor de cursussen van het Instituut Schoevers, het grootste
opleidingsinstituut voor secretaressen in Nederland.)2

Bevordering van emancipatie en informalisering lijkt niet het oogmerk van deze
lectuur. Zo staat er in een van deze boeken een hoofdstuk met als titel ‘De vrouw
moet weer vrouwworden’ (G77)3 enwekken sommige auteurs al in de verantwoording
de indruk terug te verlangen naar de formele regels van weleer:

Ik geniet van hoffelijkheid en uitingen daarvan. Ik vind het nog altijd
prettig, dat mijn man niet in de auto stapt voor hij het portier aan mijn kant
heeft opengemaakt en mij binnengelaten. (B7)
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Deze auteur schrijft dan ook dat het haar opdracht was

... een boek samen te stellen, dat vertelt hoe het hoort in de jaren tachtig.
Hoe de omgangsvormen formeel zijn, hoe de regels luiden. (B8)

Soms is de toon van de verantwoording zelfs nogal dreigend:

Anders dan de wet heeft de maatschappij geen dwangmiddelen die ons op
het juiste spoor moeten zetten en houden. Maar de maatschappij vindt wel
dat wie zich niet aan de juiste gedragsregels houdt - uit onwetendheid, uit
onbegrip of zelfs onwil - zichzelf buiten de samenleving plaatst. Hij is af,
en telt niet of nauwelijks mee. (E5)4

Het hierin doorklinkende verlangen naar de meer formele en strenge omgangsregels
en -idealen uit de tijd van de oude manierenboeken zal één kant van een tweestrijd
blijken te zijn, een tweestrijd op twee niveaus: zowel tussen als in mensen. Om deze
tweestrijd beter te kunnen begrijpen, volgt nu eerst een beschrijving van de regels
en idealen over de omgang tussen de seksen zoals die opdoemen uit zowel
manierenboeken als adviesboeken aangaande huwelijk en seksualiteit uit de periode
1930-1966. De gehele paragraaf is ontleend aan Vrouwen in tweestrijd (vooral pp.
152-170).

2 Regels en idealen over de omgang
tussen de seksen: 1930-1966

In (huwelijks)manieren- en adviesboeken worden de omgangsvormen en de juiste
mentale instelling in de ideale huwelijksverhouding voor zowel vrouw als man
uitvoerig beschreven. Zo staat er in Huwelijksmanieren uit 1939 te lezen:

Welke vrouw wil nu niet een man tegen wien zij opziet; welke kinderen
wensen zich niet een vader dien zij kunnen vereren? De man is de sterkste
en staat tenslotte voor de beslissingen; ongetwijfeld moet ook, als in een
gezinsgemeenschap onzekerheid, wanorde, misbruik zou ontstaan, zijn
vaste hand alles ten goede regelen. (Post 1939: 134)
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Er zijn vele soortgelijke voorbeelden te geven, maar hier wordt volstaan met een
lang citaat uit het Huwelijksboek, uitgegeven in 1941, waarin zowel het ik-ideaal
als het daarbij passende jij-ideaal van man en vrouw in het huwelijk duidelijk onder
woorden worden gebracht:

De man, die eerst alleen voor zichzelf leefde, krijgt grooter
verantwoordelijkheid, zoodra hij als hoofd van een gezin optreedt; hij
moet dan voor twee menschen, en wanneer er kinderen komen, voor
meerderen zorgen; zijn arbeid is de onderhoudsbron voor zijn gezin; zijn
keuze bepaalt het lot en de omstandigheden van zijn familie. Alles, wat
hij doet, heeft beteekenis voor de zijnen. En dit weet hij; het geeft aan zijn
levenshouding grootere waarde. Hij is de leider, en de beschermer. In den
riddertijd moest hij de held zijn, die uitblonk door kracht en moed. Maar
ook thans wil iedere vrouw in haar man eveneens de held zien, die haar
verdedigt, en het ridderlijk voor haar opneemt; en zij treurt er over of zal
het hem verwijten, als hij dit niet doet. Dit prikkelt zonder twijfel den man
en zet hem aan tot verhoogde activiteit. Hij moet flink zijn, om aan dezen
eisch te voldoen. En hij spant zich in, om de waardeering te mogen
ontvangen, die hij dan ook krijgt. En zijn de levensmoeilijkheden groot,
dan kan het karakter van den man hierdoor nog meer gestaald worden. Hij
moet doorzetten en hij wil dit ook.
Het karakter van de vrouw, die naar haar aard meer passief is, ontplooit
zich in het geven van liefde. Stond ook zij eerst op zich zelf, door het
huwelijk verbindt zij zich aan den man, dien zij life heeft; maar zij moet
in den loop der jaren leeren, die liefde te uiten in het dienen en geven. Het
typische van de vrouw is het steeds weer zorgen voor de dingen van het
dagelijksche leven. Zij komt den man tegemoet in zijn werk en in zijn
verantwoordelijkheid; zij neemt een groot deel van zijn zorg over; zij
peinst en rekent, en haar vernuft wijst haar telkens nieuwe wegen. En bij
het groter worden van het gezin staat zij in de eerste plaats voor de
opvoeding der kinderen. De dagelijksche verzorging in materieelen zin,
en de leiding in geestelijk opzicht hangt het meest af van de moeder in het
gezin. Zij leert zich steeds meer in zelfverloochening te geven aan deze
taak. Haar karakter ontwikkelt zich in liefdevolle overgave. (Delleman en
Hijmans 1941: 110)

Uit een citaat als dit blijkt dat het ik-ideaal en het jij-ideaal van zowel mannen als
vrouwen elkaar vooronderstellen: de man kan bijvoorbeeld geen leider en beschermer
zijn als de vrouw niet volgzaam is en hem niet verzorgt, en
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omgekeerd. De beide idealen zijn complementair en samen vormen zij een
figuratie-ideaal van harmonieuze ongelijkheid, een omgangsideaal dat zowel een
ik-ideaal als een jij-ideaal omvat en dat al van jongsaf aan in één patroon van
wederzijdse afhankelijkhedenwordt verinnerlijkt. Overeenkomstig dat ideaal voelden
vrouwen zich schuldig en betuigden zij spijt over eigen falen, ontstaken ze in
verontwaardiging over het falen van hun man, maakten ze hem verwijten en
rechtvaardigden zij zich tegenover zichzelf en anderen. Ook deze gevoelens, die
corresponderen met het figuratie-ideaal, zijn complementair: geen schuld zonder
beschuldiging en geen spijt zonder verwijt.
De strekking van de adviezen in de bestudeerde manieren- en adviesboeken bleef

vanaf de jaren dertig tot in de jaren zestig opvallend gelijk. In die periode bleef de
onderlinge machtsverhouding tussen de echtgenoten onmiskenbaar ongelijk - hoewel
minder dan daarvoor - maar dit werd over het algemeen niet als onderdrukking
ervaren, noch als overheersing. Een nieuwe generatie vrouwen had zich de ruimere
grenzen die hen werden gesteld eigen gemaakt en leek er niet op uit om die grenzen
te overschrijden. Met een keur van religieuze, biologische en karakterologische
argumenten werd de ondergeschiktheid van vrouwen gelegitimeerd, onder andere in
manieren- en adviesboeken. Een voorbeeld van zo'n biologisch én karakterologisch
argument werd vóór de laatste oorlog opgetekend door de vrouwelijke auteur van
Nederlands bekendste etiquetteboek:

Ga op zoek naar Uzelf! Wees niet bevreesd voor datgene van Uzelf, dat
gij uiteindelijk zult ontdekken, want de lichtende kern van Uw wezen is
de allen vrouwen ingeschapen drang om in liefde te mogen dienen.
(Groskamp-ten Have 1939a: 13)

Wanneer vrouwen hun ik-ideaal maar afstemmen op het nog ondubbelzinnig positieve
figuratie-ideaal van harmonieuze ongelijkheid, dan zal de aanbevolen onderdanigheid
niet zonder beloning blijven; de volgende zin luidt dan ook:

Ook als gij er nog niet van bewust zijt, dan toch leeft in U ook deze
wonderlijke schoone drang, die van een grauw, eentonig leven een glanzend
sprookje vermag te maken. (idem)

In een soortgelijk boek uit de jaren veertig - het werd vertaald uit het Frans, waarin
het de veelzeggende titel had: L'Art d'être aimée (vertaald alsDe kunst van beminnen
en beminnelijk te zijn) - worden vrouwen tevens onomwonden gewaarschuwd voor
de gevolgen wanneer ze te ver gaan, wanneer ze zich onvoldoende schikken:
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In elke echtgenoot sluimert een kleine tyran. Roep dien onaangenamen
dictator vooral niet op. (le Bourg 1950: 36)

De auteur, ook in dit geval een vrouw, geeft vervolgens allerlei adviezen die daartoe
strekken, bijvoorbeeld:

... beteugelt in eerste plaats Uw - O, ik weet het: ‘onbedwingbare’ lust tot
het maken van een grote scene... Beheerst U, beheerst U! In plaats van al
dien storm te veroorzaken is het honderd maal verstandiger, een gewone
koude douche te nemen... Leert de kunst aan, hem geheel te ontwapenen
door 't een of andere lieve gezegde, door een kus, door een bijna komisch
verslagen gezichtsuitdrukking... (le Bourg 1950: 38/9)

Dit soort boeken kan gezienworden als handleidingen voor de omgang in harmonieuze
ongelijkheid, in onderdanigheid die werd beloond met bescherming en respect. Voor
mannen hield het figuratie-ideaal van harmonieuze ongelijkheid in dat zij hun
superioriteit moesten verdienen door zich op een bepaalde wijze tegenover hun vrouw
te gedragen:

In de goede huwelijken bemerkt de vrouw niets van haar afhankelijkheid,
haar rechteloosheid; daar wordt alles in harmonie overlegd en geschikt;
daar is zij gaarne afhankelijk van den sterkere; daar geven haar plichten
haar meer vreugde dan een wetboek vol welomschreven rechten het zou
kunnen doen. (Post 1939: 86)

Er dreigden echter weinig sancties wanneer mannen niet aan dit ideaal voldeden.
Dan wordt de verzuchting uitgesproken dat eenman die zijn plichten te veel verzaakt
eigenlijk niet zou mogen trouwen, of had mogen trouwen. Die gevallen werden
‘betreurenswaardig’ genoemd. Verzet van vrouwen, bijvoorbeeld door terechtwijzende
gesprekken, werd in dergelijke gevallen niet verwacht en zeker niet door regelrecht
ruzie te maken, laat staan dat zij werden aangemoedigd om hun man tijdelijk of
voorgoed te verlaten. Deze laatste mogelijkheid was zo negatief beladen dat in de
periode 1937-1960 vrijwel elk spoor dat in de richting van een echtscheiding zou
kunnen wijzen ontbreekt, althans in de literatuur die raadgevingen bevat. Zich
verzetten heette ‘sabotage plegen’ (Groskamp-ten Have 1939a: 18). Voor wie de
pech had aan zo'n man gebonden te zijn ofte raken, bood het ik-ideaal van de
getrouwde vrouw alleen nog de mogelijkheid van voldoening in een gelouterd
martelaarschap.
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Ook in meer beschouwelijke passages waarin de emancipatiestrijd van vrouwen ter
sprake komt, bleef berusting de boodschap:

In de meeste gevallen weegt het goede der vrijheid niet op tegen de zorg
en de drukkende verantwoordelijkheid, die ermede gepaard gaan.
(Groskamp-ten Have 1939a: 114/5; vgl. ook Brinkgreve 1988b)

In de periode vanaf het einde van de jaren twintig tot in de jaren zestig zijn ook in
de literatuur die raadgevingen over de seksuel omgang bevat treffende voorbeelden
van harmonieuze ongelijkheid te vinden. De voorbeelden op het gebied van
seksualiteit vullen het beeld van de omgang in harmonieuze ongelijkheid verder aan.
Ze geven er een vorm aan die extra gewicht heeft omdat het intimiteiten betreft die
in afzondering plaatsvinden en daarom niet mede als demonstratie van goedemanieren
en dus als ‘uiterlijke hoffelijkheid’ tegenover derden kunnen worden beschouwd.
Zo schreef prof. J.G. Wattjes:

De paring wordt door den man en aan de vrouw voltrokken... De vrouw
neemt niet doch lokt tot nemen...
In de eerste plaats heeft het vrouwelijk aandeel in de coïtus zeer sterk het
karakter van medebeweging, die zich geheel naar de manlijke beweging
richt... om langduriger, feller en krachtiger uiting van manlijkheid te
ondergaan.

Wat tegenover de (ook letterlijke) onderschikking stond, werd ook hier niet
voorgesteld als een beloning van de kant van deman, maar als iets dat in de natuurlijke
orde der dingenwas verankerd. Het ‘telkenmale breken van het effect van de beweging
des mans op zijn orgaan’ behoorde namelijk tot de voorwaarden voor het vrouwelijk
orgasme. De ‘natuur’ en het ‘instinctief gevoel dezer ingewikkelde verhouding van
activiteit en passiviteit’ werd ook hier als waarlijk harmonieus voorgesteld, want:

De tegenwerkende medewerking van de vrouw beoogt dus niet slechts de
voorwaarden voor het vrouwelijk orgasme te verwerkelijken, doch verhoogt
ook het genot van den man. (Wattjes z.j: 34-42)

HetHuwelijksboek biedt zo'n gedetailleerde beschrijving niet. Daar staat zonder veel
omhaal:

Na het inleidend liefdesspel volgt de geslachtsgemeenschap. Tenein-
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de den scheede-ingang meer toegankelijk en het inbrengen van het lid
gemakkelijker te maken, is het gewenscht, dat de vrouw de beenen wijd
uiteen sprijdt en met gebogen knieen optrekt. (Post 1939: 91)

Zonder enige terughoudendheid staat in deze boeken de seksuele beleving van de
mannen centraal en is die van vrouwen daaraan ondergeschikt. Vooral in de oudere
manieren- en adviesboeken omtrent huwelijk en seksualiteit blijkt ook hoe
vanzelfsprekend het is dat vrouwen maagd zijn wanneer ze trouwen. Aan
(toekomstige) echtgenotenwerd nog zeer sterk demacht toegekend over de emotionele
en libidineuze bevrediging van hun bruid: wanneer vrouwen maagd bleven voor het
huwelijk en monogaam in het huwelijk, behield hun man het monopolie tot het
genieten van haar lichaam, zonder zichzelf dergelijke hoge seksuele beperkingen op
te leggen.
In de vertaling van L'Art d'être aimée, uitgekomen in 1950, wordt aandacht besteed

aan de beperkte mogelijkheden van vrouwen om genot in het liefdesspel te hebben
binnen het kader van de - vanzelfsprekende - gerichtheid op zijn genot:

Het voorwenden van een hartstocht is soms voldoende om deze aan te
wakkeren. Daarmee wordt niet bedoeld, dat U een onbehouwen comedie
moet gaan opvoeren, die niemand overtuigt, maar wel dat U zichzelf een
geloof in eigen hartstocht bijbrengt, zodat U tot een wezenlijk meespelen
komt. Doet dus ‘alsof’, al was het slechts uit hoffelijkheid tegenover Uw
echtgenoot - wiens genot bedorven is, zodra hij zich eenzaam gaat voelen.
(le Bourg 1950: 51)

Wanneer de ‘begeerde verrukkingen’ ondanks deze raadgevingen uitblijven en hij
‘volkomen gebroken door de hevigheid en het genot zelf ... naast u ligt neergezegen’:

Weest dan verdraagzaam, want Gij zelve waart immers de aanstichtster
van deze dronkenschap...
En mocht hij soms inslapen?Weet dan te swijgen. Sluit Uw ogen. Beweegt
U vooral niet... Hij slaapt ... volmaakt gelukkig en tevreden, dat hij U op
de naar zijn mening verrukkelijkste manier van de wereld de gehele
omvang van zijn Liefde heeft doen voelen. (le Bourg 1950: 53/4)

In het boekMijn man, mijn minnaar, uitgekomen in 1960, richt dokter Caprio zich
over hetzelfde onderwerp tot mannen:
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Een vrouw wenst, dat haar man leiding geeft bij de liefdeshandelingen.
Het seksuele ontwaken van de vrouw behoort tot zijn verantwoordelijkheid.
(Caprio 1960: 71)

Hoe gedateerd dit tegenwoordig ook mag klinken, toch was deze
‘verantwoordelijkheid’ rond 1960 betrekkelijk nieuw, althans in deze literatuur. In
het voorwoord van het boek van Caprio, geschreven door de seksuoloog L.H. Levie,
kunnen we al een verklaring voor deze verandering vinden. Levie wijst op de
‘bevrijding van de vrouw uit de kluisters, die haar eeuwenlang gevangen hielden’
en stelt vervolgens:

De vrouw stelt nu eisen aan de man, die niet slechts haar kostwinner doch
vooral ook haar minnaar moet zijn, wil hij aanspraak maken op haar
blijvende liefde en trouw. (Caprio 1960: 8)

Sommige uitspraken in Caprio's boek staan al duidelijk in het teken van de overgang
naar een fase van emancipatie en verzet. Wanneer we afgaan op het voorwoord van
Levie is die fase zelfs al aangebroken, aangezien hij, sprekend in de verleden tijd,
de voorbije periode als volgt samenvat:

De vrouw hoorde bij ‘kerk, keuken en kinderen’, ze mocht blij zijn ‘netjes
onder dak gekomen te zijn’, aan haar eisen aan het huwelijksleven - zo zij
die al had - werd geen aandacht besteed en aan echtscheiding werd
doodeenvoudig niet gedacht. Ook niet, als de echtelijke harmonie afwezig
was en zelfs niet, indien het huwelijk tot een hel werd. Men hoorde te
berusten... (Caprio 1960: 7)

Uit de studie van dezemanieren- en adviesboeken blijkt dat de omgang tussenmannen
en vrouwen vooral was gebaseerd op de complementariteit van de functies die ze
voor elkaar vervulden. In de figuratie van die functies stond tegenover de bescherming
tegen geweld, armoede en statusdaling die mannen aan vrouwen boden, het recht op
haar zorg en seksualiteit. De sterke manmoest liefdevol beschermen tegen de gevaren
die vanuit het openbare leven dreigden en de zwakkere vrouwmoest in het door hem
beschermde privé-leven haarman en hun kinderen liefdevol verzorgen, een verzorging
die zich ook tot zijn seksuele wensen uitstrekte. Ook in het openbaar en buiten het
huwelijk was de omgang tussen mannen en vrouwen gebaseerd op de leiding en
bescherming van mannen, bescherming van haar lijf, goederen en reputatie.
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Tot in de jaren zestig bestond er wat betreft de verhouding tussen mannen en vrouwen
een traditie van harmonieuze ongelijkheid als omgangsideaal, een sociale continuïteit
waarop een verwachting van biografische continuïteit was geënt: verloven, trouwen,
kinderen krijgen en opvoeden, samen oud worden. Dat plan lag klaar, men wist waar
men aan toe was en bij wie men hoorde. Velen beschouwden deze sociale en
biografische continuiteit als een ‘natuurlijke gang van zaken’; aan die ‘orde der
dingen’ viel nauwelijks te tornen. In morele termen uitgedrukt: wie aan de verkeerde
kant van de lijks te tornen. In morele termen uitgedrukt: wie aan de verkeerde kant
van de scheidslijnen terecht kwam had het eerder verkeerd gedaan of pech gehad,
dan dat hem onrecht was aangedaan. Niet alleen in de verhouding tussen mannen en
vrouwen, maar ook in bijvoorbeeld de verhouding tussen ouders en kinderen, leraren
en leerlingen, de geestelijke en politieke voorhoede en hun achterban, bestonden in
Nederland nog maar zo'n dertig jaar geleden figuratie-idealen die met de term
harmonieuze ongelijkheid waren te kenschetsen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat
er zich geen conflicten voordeden, maar idealiter, naar de maatstaf van de heersende
figuratieidealen, mocht het niet zover komen. Zelfs in de altijd meer omstreden
verhouding tussen werkgevers en werknemers (en hun organisaties) domineerde,
gezien bijvoorbeeld de nadruk op onderlinge samenwerking en de trots op de relatief
grote arbeidsvrede in Nederland, het ideaal van harmonieuze ongelijkheid boven
radicale idealen waarin (klassen)strijd voor onvermijdelijk werd gehouden. De
Nederlandse samenleving als geheel verkeerde in een fase van assimilatie en berusting.
Voor zover er in de manieren- en adviesboeken uit deze periode op enig gebied

een tendens tot verandering van de omgangsvormen doorklonk, werd daar afkeurend
over gesproken:

Er zijn onder de hedendaagsche jongelui, die het stilzwijgend accepteeren,
dat een dame voor zichzelf en soms voor hem medebetaalt, maar de
welopgevoede beschaafde man zal dit niet dulden. (Groskamp-ten Have
1939: 51)5

Het figuratie-ideaal van harmonieuze ongelijkheid kwam destijds ook in vele
dansfiguren tot uitdrukking: de man leidt, de vrouw volgt en samen maken zij
harmonieuze figuren; in ieders beweging wordt de beweging van de ander
verondersteld en inbegrepen.
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3 Het hiaat in manierenboeken; de jongste informaliseringsgolf

Gedurende de jaren zestig, in de brede stroom van emancipatie- en
informaliseringsbewegingen, boetten de oude figuratie-idealen vrij snel aan kracht
in. In de ontwikkeling van de Nederlandse samenleving brak een fase van emancipatie
en verzet aan: gevestigden moesten hun ‘gezag’ vaker en sterker waarmaken. Het is
kenmerkend voor de tweede helft van de jaren zestig dat juist toen in de sociale
wetenschappen een onderscheid tussen een ‘harmonie-model’ en een ‘conflict-model’
werd gelanceerd, een onderscheid dat vrij algemeen ingang vond. De termen werden
gangbaar onder politici, vakbondsleiders, voorvechters in emancipatiebewegingen
en zo verder tot aan middelbare scholieren toe. Het onderscheid gaf buitenstaanders
de gelegenheid om de legitimiteit van hun verzet tegen ongelijkheid tot uitdrukking
te brengen: ze ‘kozen voor het conflict-model’, een te respecteren strategie.
Geleidelijk, maar steeds sneller, werden de gezamenlijke belangen van wederzijds
afhankelijke groepen gevestigden en buitenstaanders minder belicht en werden de
strijdige belangen sterker op de voorgrond geplaatst: men organiseerde zich,
machtskansen groeiden en werden benut. Organisaties alsMan-Vrouw-Maatschappij,
Dolle Mina, studentenvakbonden, en het nieuwe elan van NVSH en coc zijn
voorbeelden. Het figuratie-ideaal van harmonieuze ongelijkheid raakte in veel
verhoudingen op de achtergrond, het werd verdrongen in het bewustzijn van de aan
macht winnende buitenstaanders door hun preoccupatie met vernederingen; vroeger
werden juist die vernederingen zoveel mogelijk uit hun bewustzijn geweerd. Op
grond van die preoccupatie legden zij grote nadruk op solidariteit binnen de eigen
groep met zijn ‘gerechtvaardigde eisen’ aangaande ‘onrechtvaardige’ verschillen.
De verhouding tussen ouders en kinderen, mannen en vrouwen, ouderen en jongeren,
professoren en studenten, werkgevers en werknemers, bestuurders en bestuurden, al
die verhoudingen werden vanaf de tweede helft van de jaren zestig steeds duidelijker
gekenmerkt door openlijke spanningen. Gaandeweg werd het voor steeds meer
buitenstaanders - vrouwen, werknemers, jongeren, homoseksuelen - bijna
vanzelfsprekend om veranderingen, dat wil zeggen verbeteringen te verwachten. De
‘natuurlijke orde der dingen’ bleek veranderbaar. Het besef van zich voltrekkende
veranderingenmaakte inbreuk op de verwachting van sociale continuïteit en daarmee
tevens op de verwachting van biografische continuïteit: zo werd het oude plan voor
het verloop van de verhouding tussenman en vrouw dubbelzinnig en verdacht. Steeds
meer vrouwen en ook mannen signaleerden de erin besloten ongelijkheid, die
sommigen als onverdraaglijk brand-
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merkten. Wie aan de verkeerde kant van de scheidslijnen terecht kwam had het in
de ogen van steeds meer mensen niet langer verkeerd gedaan of pech gehad, maar
haar was veeleer onrecht aangedaan. Voor velen, vooral voor de aanmacht winnende
groepen buitenstaanders, werd het steeds moeilijker voorstelbaar dat een ongelijke
verhouding harmonieus zou kunnen zijn en het figuratie-ideaal van harmonieuze
ongelijkheid werd van verdacht tot onaanvaardbaar.
Demanieren waaropmannen en vrouwenmet elkaar omgingen verloren hun vaste

vorm, ze werden veelvormiger en informeler, zoals de omgangsvormen in het
algemeen. In de laatste fase van emancipatie en verzet hebben vrouwen een
machtswinst geboekt en is hun respect en zelfrespect daarmee zodanig gestegen, dat
de regels en idealen uit de oude manierenboeken als ouderwets en discriminerend
werden ervaren. De oudere formele praktijken en ‘goede manieren’ herinnerden
pijnlijk aan de oude ongelijkheid en in verzet daartegen werd de vraag ‘hoe hoort
het eigenlijk?’ omgebogen tot de vraag hoe mensen elkaar als gelijken kunnen
behandelen. In hoofdstuk I is al gesignaleerd dat in de ontplooiïngs- en
emancipatieliteratuur nieuwe omgangsregels en -idealen werden geformuleerd die
op de nieuwe vraag een antwoord leken te bieden. Deze literatuur werd vanaf het
midden van de jaren zestig ook op Sociale Academies en universiteiten behandeld
en in die zin werd de vraag naar ‘goede manieren’ - ‘hoe hoort het eigenlijk?’ - tot
in de centra van wetenschap en hulpverlening besproken, zij het in ander jargon.
Hieraan kan worden toegevoegd dat emancipatie en persoonlijke groei mede in het
brandpunt van de publieke belangstelling kwamen te staan, omdat, naarmate fysieke
veiligheid en materiële zekerheid gegarandeerd leken en er een ‘gemoedsrust van de
verzorgingsstaat’ ontstond, de onzekerheden in verhoudingen en in psychisch
welbevinden aan intensiteit leken te winnen. De emancipatieliteratuur raakte zelfs
zo populair dat (in het verlengde daarvan) de andragologie in Nederland aan sommige
universiteiten als zelfstandige studierichting werd erkend. De andragologie ontleende
zijn bestaansrecht vooral aan de pretentie sociaal wetenschappelijke kennis in
praktische en verstaanbare adviezen voor een betere samenleving te kunnen omzetten.
In dezelfde periode als waarin manierenboeken weer in zwang raakten - begin jaren
tachtig, werd de andragologie als zelfstandige studierichting opgeheven.
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4 De jongste regels en idealen over de omgang tussen de seksen: 1979-1990

Vooral in een onderlinge vergelijking tussen de in de eerste paragraaf van dit
hoofdstuk genoemde nieuwe manierenboeken is duidelijk te merken dat de omgang
tussen mannen en vrouwen nog een roerig terrein bleef. De meeste auteurs proberen
dit onderwerp te ontwijken. Slechts drie (F, G en I) hebben moeite gedaan om een
beredeneerde integratie van oude en nieuwe omgangsregels tussen de seksen te
bieden. Bij de overigen - op één na (A) die het onderwerp geheel ontwijkt - is niettemin
voldoende te vinden om hun positie en hun keuze in deze vast te stellen. Een extreme
en veelzeggende oplossing biedt een schrijfster (C) diemannen en vrouwen consequent
hetzelfde behandelt en alleen daar differentieert waar het probleemloos kan, zoals
bij opmerkingen over kleding. Verder kiest zij voor de sekseloze u-vorm. Deze u
verschijnt bijzonder vaak als een alleenstaande ten tonele. Zelfs in het hoofdstuk
‘Thuis’ wordt maar één keer de mogelijkheid van een huisgenoot geopperd:

Als u met z'n tweeën ontvangt kunt u tevoren afspreken wie voor welke
dingen zorgt. Vroeger was het gebruikelijk dat, bij een echtpaar, de man
zorgde voor de drank, hij sneed ook het vlees en trancheerde wild en
gevogelte. Nu die rolverdeling niet meer zo vastligt, maakt het niet uit wie
van beiden het doet, als maar iemand erop let. (C94)

Het ontwijken geschiedt op vele manieren. Zo noemt de auteur die wil vertellen hoe
de omgangsvormen ‘formeel’ zijn in haar inleiding demanvrouw verhouding expliciet
als een probleem: ‘Wat moet erin, wat kan onbesproken blijven’ waarna zij vervolgt:

Was het, nog niet zo lang geleden, uitsluitend de man die de kost verdiende
en de vrouw die de huishouding deed en voor de kinderen zorgde, nu
hebben veel vrouwen een volledige of part-time baan. Er zijn nog maar
weinig mannen, die thuis geen hand uitsteken. Integendeel: het spreekt
vanzelf dat man en vrouw beiden huishoudelijke karweitjes voor hun
rekening nemen. De dagelijkse maaltijd wordt in veel huishoudens al lang
niet meer uitsluitend door de vrouw verzorgd. Jonge vaders voelen zich
niet minder betrokken bij de lichamelijke en geestelijke opvoeding van
de kinderen dan moeders. (B8)
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Deze zedenschets belooft meer dan er komt; verderop is deze auteur doorgaans
ontwijkend. De opstelling van alle ontwijkende auteurs komt wellicht het duidelijkst
tot uitdrukking in het volgende citaat waarin de schrijfsters vasthouden aan de oude
formele vorm, maar daar in bedekte termen aan toevoegen tolerant te zijn tegenover
de informele vormen door de ogen te zullen sluiten voor wie zich niet volgens het
oude boekje gedraagt. Het gaat in dit citaat niet om het formele gearmd lopen,
bijvoorbeeld in een begrafenis- of huwelijksstoet, maar om gearmd lopen als uiting
van genegenheid in het openbaar:

Wij zijn het met u eens, gearmd lopen heeft wel iets. Maar toch, het moet
ons van het hart, het hoort niet. En eigenlijk onder geen beding... Maar ja,
soms spreekt het hart luider dan de etiquette, en dan doen we het toch.
(E116)

H.F. van Loon (G) heeft drie hoofdstukken over de omgang tussen de seksen
geschreven waarin nogal eens de oude dubbele moraal doorklinkt. Vooral de adviezen
aan gehuwde mannen en gehuwde vrouwen spreken duidelijk met dubbele tong. Zo
mag de echtgenoot ‘in haar bijzijn’ niet flirten en dient de echtgenote niet te gaan
slapen alvorens een ruzie bij te leggen, omdat mannen het meestal niet opbrengen
‘om als eerste de stap naar de verzoening te zetten’ (G87). Deze auteur verklaart zijn
poging tot restauratie van het oude figuratie-ideaal van harmonieuze ongelijkheid
impliciet met de woorden:

Enerzijds is zij immers steeds gelijker - zo al niet volkomen gelijk.
Anderzijds wil de man, diep in zijn hart, toch nog iets gelijker zijn dan de
vrouw - en werpt hij zich graag op als leider, beschermer en
opperkostwinner. (G77)

Hij redeneert als volgt verder: ‘Mannen ... beschouwen haar nog wel als
ondergeschikt’, daarom dient zij de mannelijke bescherming weer te accepteren en
moet de vrouw ‘vrouw blijven òf weer vrouw worden’ (G69).
Toch klinkt de vrouwenemancipatie ook bij deze auteur duidelijk door, bijvoorbeeld

in de volgende passage:

Alles wat een man tegen een andere man kan zeggen, kan hij ook tegen
een vrouw zeggen... De huidige conversatie is volstrekt openhartig - en ik
kan mij geen onderwerp noch enig woord voorstellen, dat nu werkelijk
taboe zou zijn in aanwezigheid van vrouwen. (G80)
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Ook Van den Hout (I) behandelt de omgangsvormen tussen de seksen vrij uitvoerig.
Bij hem komt het hierboven beschreven conflict tussen en in mensen bijvoorbeeld
tot uiting in de combinatie van een constatering als ‘Menige moderne vrouw ziet de
kleine hoffelijkheden van een man als iets dat de ongelijkheid tussen de seksen in
stand zou houden’ met de uitspraak ‘Kleine hoffelijkheden worden echter altijd
gewaardeerd als ze op een natuurlijke en vanzelfsprekendemanier worden uitgevoerd’
(122). Volgens Van den Hout zijn deze hoffelijkheden echter minder gebruikelijk
geworden:

Tegenwoordig mag men niet meer verwachten dat een man in trein, bus
of tram voor elke hem onbekende vrouw opstaat en haar zijn plaats
aanbiedt. Nu mannen en vrouwen gelijke functies in de maatschappij
bekleden en de emancipatie van de vrouw een realiteit is geworden, moet
men niet meer verwachten dat mannen als vanzelfsprekend aan een vrouw
hun zitplaats aanbieden. (124)

Vooral op het werk zijn de kleine hoffelijkheden eerder uitzondering dan regel
geworden, want ‘het bedrijf brengt mannen en vrouwen samen in een gelijke rol van
werkers en collega's’ (170). Op grond van diezelfde, onderstreepte gelijkheid,

moet het ook afgelopen zijn met de veronderstelling dat de vrouwen steeds
die karweitjes moeten opknappen die traditioneel haar taak waren en die
nog steeds door velen als typisch passend bij de vrouwworden beschouwd,
zoals koffie zetten en papieren uitdelen. (171)

Frans Grosveld c.s. (F) hanteren een uitgangspunt dat in een lange traditie van
manierenboeken past. Hun boek

probeert vast te stellen wat in de omgang tussen mensen gebruikelijk is,
wat ze als nutteloze ballast overboord hebben gegooid en wat nog bezig
is in zwang te komen.

Na een opsomming van de belangrijke en recente maatschappelijke veranderingen
concluderen ze:

In een dergelijke samenleving kun je eigenlijk niet meer zeggen hoe het
hoort, maar wel hoe het gaat - en waarom... In plaats van vaste
etiquetteregels hebben we flexibele richtlijnen nodig, die iedereen
afhankelijk van de situatie moet kunnen interpreteren. (F6)
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Het boek probeert louter weer te geven wat in de ‘gute Gesellschaft’ van de jaren
tachtig gangbaar is:

De redactie begon haar onderzoek door de klassieke etiquette te toetsen
aan de meningen van opleidingsinstituten op dit terrein, de
praktijkervaringen van specialisten ‘aan de frontlijn’ en van andere
moderne mensen die in goede harmonie met hun omgeving in het volle
leven staan. Hun opvattingen liepen verrassend parallel. Er is dus een
nieuwe consensus... (F7)

De auteurs zijn niet alleen op de hoogte van de huidige omgangsvormen, maar ook
van hun geschiedenis. Het werk van Norbert Elias is daarin herkenbaar: schrijvend
over de geschiedenis van omgangsvormen noemen de auteurs twee ‘oerprincipes’,
dat van de ‘ondergeschiktheid’, hetwelk ze dateren vóór de hofsamenleving - toen
de ‘rivaliserende en vaak opstandige ridders (werden) omgesmeed tot een min of
meer samenhangende en vooral onderdanige hofadel’ - en het oerprincipe van het
‘laat middeleeuwse hof: “elkaar ontzien”’. Vervolgens benoemen zij een nieuw
principe dat is ontstaan

in een samenleving die gelijkheid van alle mensen huldigt...: het kunnen
aanvoelen van sterk uiteenlopende en wisselende situaties in een
maatschappij die niet langer statisch en eenvormig is. (F10/11)

Het ‘nieuwe principe’ van situatiegerichtheid ter bepaling van de juiste
omgangsvormen wordt op verschillende plaatsen duidelijk uitgewerkt:

Op ons werk ... hebben we dikwijls, man of vrouw, twee petten klaarliggen
die bij verschillende situaties passen. Noemen we elkaar bij de voornaam,
eventueel ook onze chefs, dan heeft een buitenstaander daar niets mee te
maken... Dat ‘tutoyeren of niet’ is dus in het dagelijks leven niet meer
zozeer een kwestie van onderscheid tussen ménsen (man/vrouw,
ouder/jonger, hoger/lager), maar van onderscheid tussen situáties
(formeel/informeel, zekelijk/privé, afschermen/openen van de persoonlijke
levenssfeer). Een ontwikkeling van hoogtemeter tot vlaktemaat. (F50)

Aan het slot van dit boek staat dan ook, bij wijze van conclusie:

...om ons thuis te voelen in de etiquette van de jaren tachtig hebben
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we eigenlijk maar één ding nodig. Namelijk het vermogen om, zonder
onszelf geweld aan te doen, begrip op te brengen voor anderen in de meest
uiteenlopende situaties, vanuit een wezenlijk respect voor wie die ander
ook is. (F 347)

Ook met betrekking tot de verhouding tussen mannen en vrouwen bieden Grosveld
c.s. een synthese van oude, traditionele omgangsvormen en informaliseringen daarvan,
en in die synthese zijn relatief veel resultaten van informalisering en emancipatie
opgenomen:

Moderne vrouwen staan tegenwoordig net als een man op bij het
kennismaken, hoewel vrouwen officieel mogen blijven zitten. Ze hoeven
zelfs hun hand niet uit te steken ... doch kunnen volstaan met dat befaamde
knikje. Zelfs het liefste knikje wordt tegenwoordig echter als heel
afstandelijk en koel ervaren, en de ander denkt: waarom krijg ik geen
hand? Ben ik te min? Het kan dus onbeleefd staan en vandaar: als vrouw
staan we op en geven we een hand. (F32)

Onder het kopje ‘de vrouw als militair’ staat:

Het zal wel wennen: zowel in de burgermaatschappij als in het militaire
apparaat is het recht op een eigen carrière voor de vrouw niet meer weg
te denken. Met behoud van haar recht op wat extra hoffelijkheid als ze dat
leuk vindt. (F86)

5 De vergelijking van oude en nieuwe manierenboeken

De omgang tussen de seksen wordt vrij algemeen ervaren als een toetssteen in de
statushiërarchie, als een criterium van beschaving. Aan die omgang wordt in de oude
manierenboeken meer aandacht besteed dan in de nieuwe. Hoe ontwijkend en soms
zelfs tegenstrijdig de nieuwe manierenboeken ook, mogen zijn, toch komen uit een
vergelijking met de oude een aantal samenhangende veranderingen opvallend naar
voren.

1 Een eerste verschil betreft niet zozeer de toon van de nieuwe manierenboeken (die
is soms even stellig en streng), maar het feit dat zo'n toon in de nieuwe boeken
gepaard gaat aan een haast terloops geformuleerde toleran-
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tie. Zo staat in een inleiding dat de kans groot is dat de jongste generatie van sommige
etiquetteregels zal zeggen:

‘Dat kan wel zo horen, maar wij doen het liever zo!’ [waarna volgt] Dat
is uiteraard ieders goed recht. (B8)

Dergelijke ontsnappingsclausules ontbreken in de oude manierenboeken, ze geven
blijk van een dubbele auteursmoraal, een tweestrijd.

2 Een tweede verschil betreft de relatie- en situatiegerichtheid van de nieuwe
manieren, een ontwikkeling die het meest treffend door Grosveld c.s. wordt
geformuleerd en uitgewerkt. Zoals gezegd, proberen zij ‘flexibele richtlijnen’ te
geven, ‘die iedereen afhankelijk van de situatie moet kunnen interpreteren ... van
hoogtemeter tot vlaktemaat’. Nog een voorbeeld:

Vervolgens: het huiselijk etentje met vrienden of familie, of met de
directeur van de zaak als gast. Bij het woordje ‘of’ kàn de verschuiving
van strikt informeel naar een beetje formeler optreden; dat hangt af van
de relatie met die directeur (of een andere speciale gast). (F223)

Ook bij de meeste andere auteurs is op verschillende plaatsen - soms terloops, soms
expliciet - de ontwikkeling te traceren in de richting van omgangsvormen die sterker
naar situatie en soort van relatie zijn gedifferentieerd. Algemene etiquetteregels zijn
gevarieerder en genuanceerder, sterker naar situatie en soort van relatie
gedifferentieerde richtlijnen geworden. De auteurs getuigen ervan:

Omgangsvormen ... zijn wat moeilijker in ‘regels’ te vatten en dikwijls
van de omstandigheden afhankelijk. (H15)

Pasklare antwoorden zijn helaas niet altijd te geven, soms moet de lezer
zijn eigen normen aanleggen en bij zichzelf nagaan in welke situatie hij
zich het prettigst voelt... (C7)

Maar het blijft riskant voorbeelden te geven. Ook hier hangt immers weer
alles af van gelegenheid, omgeving en situatie. En wat bij de een geestig
is, wordt bij een ander grof. (E85)

3 In samenhang met de toegenomen relatie- en situatiegerichtheid is ook het besef
van veranderlijkheid van omgangsvormen sterk toegenomen. Alleen al in de titels
en ondertitels van de nieuwe manierenboeken wordt dit tot uitdrukking gebracht.
Twee voorbeelden:
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Het hoort nu eenmaal niet dat een vrouw eenman vuur geeft. Die gewoonte
had in de loop van de tijden misschien ook wel anders kunnen worden,
maar dat is niet gebeurd. (E155)

Onze maatschappij verandert van generatie tot generatie en wat vroeger
het toppunt van beleefdheid was, is tegenwoordig helemaal uit de tijd...
En zo zullen onze kleinkinderen misschien ook weer om bepaalde
gewoonten uit onze tijd lachen. (D7)

4 Een volgend verschil tussen oude en nieuwe manierenboeken betreft de
individualisering - ‘het eigen normen aanleggen’ - die bij vrijwel alle auteurs op
verscheidene plaatsen valt te signaleren:

Steeds vaker stellen mensen zichzelf voor. Dat geldt zowel voor mannen
als vrouwen. (E269)

[Over amoureuze verhoudingen op kantoor:] Tegenwoordig zijn de
opvattingen over dit onderwerp ontspannen genoeg om zo'n ontwikkeling
nuchter te bekijken, en daarbij in beginsel te accepteren dat de betrokken
medewerkers zelf moeten weten wat ze doen. (172)

... te meer daar in deze tijd niemand meer aansprakelijk wenst te zijn voor
de misstappen van zijn familieleden. (G135)

Vroeger was het de taak van ‘de oplettende gastvrouw c.q. gastheer’
iedereen aan zijn trekken te laten komen. Nu de gastheer behalve de
gewaardeerde organisator van een feestje verder meer een ‘primus inter
pares’ is geworden, hangt de goede gang van zaken veel meer van het hele
gezelschap gezamenlijk af. En van ieder individueel. (F312) (vgl. hoofdstuk
I)

Als we een feest geven, komen er mondige feestvierders. ‘Jongens, daar
staat de drank en daar de kaas en de paté en de dipsausen... jullie vinden
het wel.’ En weg danst de gastvrouw... (C33)(vgl. hoofdstuk I)

Wanneer een auteur van deze geïndividualiseerde omgangsvormen rekenschap geeft,
gebeurt dat volgens een oud recept, namelijk in termen van de traditionele
tegenstelling tussen uiterlijke en innerlijke beschaving. Opnieuw klinkt daarin een
toegenomen maatschappelijke dwang tot zelfdwang door:
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Waren we vroeger aardig en hoffelijk, omdat de etiquette dat vereiste, nu
zijn we dat omdat we dat zelf willen! (C37)

Wie zelf wil, verwijst voor zijn gevoel niet naar anderen of naar externe regels;
interne regels of zelfdwang maskeren de maatschappelijke dwang. De regels zélf
willen impliceert een hoger niveau van zelfdwang. Wie die regels in eigen beheer
neemt kan ze soepeler en genuanceerder naleven en zo tevens elke verwijzing naar
de dwang van anderen, vooral naar scheve machts- en afhankelijkheidsverhoudingen
voor zichzelf en anderen camoufleren. Openlijke verwijzingen daarnaar en naar
statusverschillen en statusangsten werden in de loop van het laatste
informaliseringstijdperk als steeds pijnlijker ervaren. Om zo weinig mogelijk te
merken van de dwang van mensen op elkaar, dienen de zelfdwangen zowel uiterst
flexibel als vrijwel automatisch te functioneren. Dat is althans de voorwaarde om
aan de clausulering in de conclusie van Grosveld c.s. te kunnen voldoen - ‘het
vermogen om, zonder onszelf geweld aan te doen, begrip op te brengen voor anderen
in de meest uiteenlopende situaties’ (F347) (cursivering C.W.).

5 Aan het afnemen van machtsverschillen tussen sociale klassen en groeperingen
ging een vermindering van de contrasten in hun gedrag, gevoel en moraal gepaard,
een sociaal egaliseringsproces, ook tussen de seksen.
Heeft ‘een gast’ te veel gedronken:

Maak een bed voor de ander op - en waarschuw de eventueel thuis
wachtende partner -, of bel een taxi. (E35)

...het is altijd heel erg vervelend, lastig en complicerend om ineens met
een onbekwaam geworden uitgaanspartner te worden opgescheept. Of dat
nu een man of een vrouw is. (F173)

Is een vrouw gastvrouw, dan is het tegenwoordig gelukkig gewoon dat ze
ook zelf afrekent. (E53)

Wanneer in een café van tijd tot tijd een rondje wordt gegeven mag geen
van de aanwezigen zich daaraan steeds onttrekken:
Dat heeft niets te maken met man-zijn of vrouw-zijn, maar wel met
klaploperij. (F171)

Ook buiten het café, en eigenlijk overal geldt dit als ideaal:

Het is voor vrouwen steeds vaker mogelijk betrekkelijk onafhankelijk te
zijn en te blijven. Als ze zelf werkt, zal ze - behalve in het geval
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ze liever klaploopt - het prettig vinden haar eigen uitgaven zelf te doen,
zodat ze in haar relatie tot anderen vrij staat. (E54)

Deze citaten, vooral het woord klaplopen, wijzen erop dat vrouwen in het openbare
leven worden geacht een eigen aandeel in de kosten van een bezoek aan café of
restaurant te dragen. Dit betekent dat financieel zelfstandige vrouwen steeds
duidelijker als norm en ideaal zijn gaan gelden. Behalve de ‘goedemanieren’ tenderen
ook de wetten in die richting:, zodat individuele financiële zelfstandigheid ‘zonder
aanzien des geslachts’ de standaard van zowel de straat als de staat aan het worden
is.

De vijf genoemde veranderingen hangen samen, een samenhang die tot uiting komt
in grotere ontwikkelingslijnen, waarvan er nu twee volgen.

6 Van mannenbescherming naar zelfbescherming

Ieder recent manierenboekwijst op de gewonnen onafhankelijkheid en zelfstandigheid
van vrouwen. Dat is nieuw. Het ‘zwakke geslacht’ is sterker geworden en die
uitdrukking komt dan ook niet meer voor. De veranderingen blijken ook uit passages
over beroepsarbeid. Vroeger stond er:

Er is niets tegen, dat een vrouw voor 100% vrouw is, doch een zakenvrouw
dient, wil zij slagen, meer zakelijk dan specifiek vrouwelijk te zijn.
(Groskamp-ten Have 1939: 313; in 13e en 14e druk: 328)

Hieruit kan men afleiden dat de ‘100% vrouw’ ook op haar werk al gauw onder
mannelijke bescherming kwam te staan. Dat blijkt nu nergens meer uit, er staan
constaterende opmerkingen als:

Steeds meer vrouwen doen werk dat vroeger tot een hermetisch afgesloten
mannenwereld behoorde. (F344)

Een vrouwelijke collega in de sport is net als een vrouwelijke collega in
het werk een gelijke. (F187) (Het wordt nog wél onderstreept.)

Men ziet steeds meer vrouwen die op dezelfde manier als mannen een
carrière in het maatschappelijk leven ambiëren. De bestaande sociale en
juridische voorzieningen zijn nog niet helemaal op die nieuwe situatie
afgestemd. (176)
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De grotere gelijkheid in machtskansen tussen mannen en vrouwen blijkt uit een
grotere mate van zelfbescherming, bescherming waarvoor zij vroeger op mannen
waren aangewezen. In de nieuwe manierenboeken zijn dan ook voor het eerst enige
passages opgenomen die het zelf afweren van ongewenste toenaderingen behandelen.
Vrouwen wordt aanbevolen vooral van zich af te bijten en niet te wachten:

In ieder geval moet zij hem van meet af aan laten merken dat het voor haar
allemaal niet hóeft.

Maakt hij een indecent gebaar?

Geef hem dan een klap in zijn gezicht... (G82)

Als een bruikbare manier wordt geadviseerd:

... duidelijk verstaanbaar herhalen wat hij heeft gezegd: ‘O, dus u wilt dat
ik met u ...’ (F48)

Maar ... het nuchter of bedenkelijk optrekken van de wenkbrauwen [is]
dikwijls al voldoende om de ander terug te brengen tot de realiteit. (173)

De verminderde ongelijkheid impliceert ook een minder passieve opstelling van
vrouwen wat gewenste toenaderingen aangaat; een minder ongelijke wij-ik-balans
van vrouwen en mannen brengt ook een minder ongelijke verdeling van initiatief
met zich, een minder scheve actief-passief verdeling tussen de seksen, óók in bed.
Dat laatste komt duidelijk tot uiting in de nieuwere adviesboeken over seksualiteit.
Dat onderwerp wordt in de nieuwe etiquetteboeken (nog) niet behandeld, maar het
vrouwelijke initiatief in toenaderingsgedrag tussen de seksen al wel. Zo stellen
vrouwen tegenwoordig zichzelf aan een man voor, hoewel een paar auteurs de oude
vorm - zichzelf láten voorstellen - prefereren:

Een meisje of vrouw die graag met een bepaald iemand zou willen
kennismaken, doet er goed aan de officiële weg te bewandelen, vooral als
die iemand een aardige man is. (B13)

Minder formeel is dit advies:
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Wanneer u niet in de gelegenheid bent op een onnadrukkelijke en
ongeforceerde manier met iemand in gesprek te komen, kunt u wellicht
het best op hem/haar toestappen en te kennen geven dat u kennis wilt
maken.

Na enkele voorbeelden hoe dit te doen, klinkt de individualisering weer door in de
verzuchting:

Het is moeilijk adviezen te geven, daar u grotendeels zelf moet bepalen
welke manier van ‘kennis maken’ u het beste ligt. (C162)

Waar vroeger mijden en afstand bewaren met behulp van opmannelijke bescherming
gebaseerde gedragsregels gangbaar en mogelijk was, daar zijn mensen tegenwoordig
sterker gehouden met zichzelf en elkaar te onderhandelen over de grenzen van ieders
privé-domein of (recht op) privacy en over de balans tussen formeel en informeel,
tussen afstandelijk en intiem. De toegenomen noodzaak om die grenzen en die balans
in de krachtmeting van onderhandelingsprocessen te bepalen heeft een hogere sociale
premie geplaatst op onderhandelingskwaliteiten als inschatten, inleven, aanvoelen
en aftasten. Gebrek aan een dergelijke subtiliteit en gevoeligheid, bijvoorbeeld in
uitspraken als:

‘Kennen wij elkaar ergens van? Uw gezicht komt me zo bekend voor...’
en ‘Wat een bijzondere speld hebt u daar op, zeker in India geweest?’
(C162)

wordt afgekeurd, respectievelijk als ‘doorzichtige smoes’ en als ‘kleffe opmerking’.
Al deze veranderingen vormen evenzovele aanwijzingen ervoor dat vrouwen

tegenwoordig meer door zichzelf en minder door mannen worden beschermd en
geleid. Vrouwen maken tegenwoordig zelf kennis, zoals ze ook zelf ongewenste
avances afweren. Hun recht op een eigen carrière wordt erkend, de ‘hermetisch
afgeslotenmannenwereld’ is opengebroken en wat woordkeus en gespreksonderwerp
betreft, worden ze niet langer ‘ontzien’. De waardering voor de bescherming die
mannen traditioneel boden is verder gedaald door de instelling van allerlei
verzorgingsarrangementen, een proces van verstatelijking van bescherming. Vooral
door de Bijstandswet en een eenvoudiger rechtsgang bij echtscheidingen die bovendien
aanzienlijk minder statusdalingmet zich brengen dan vroeger, bieden nationale staten
als Nederland tegenwoordig een bescherming aan vrouwen,
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waarvoor zij vroeger op een man of op ouders waren aangewezen. Zoals in hoofdstuk
III is betoogd, zijn mannen ten opzichte van vrouwen in een concurrentiepositie met
de verzorgingsstaat terecht gekomen.
Toch is het oude figuratie-ideaal van harmonieuze ongelijkheid niet verdwenen

en midden jaren tachtig werd het weer openlijk uitgedragen, onder andere door een
groep die zichzelf ‘vrije vrouwen’ noemde. Ook hetmannelijk beschermingsoverwicht
dat er nog is, werd weer sterker benadrukt, soms zelfs op verrassende wijze:

Wij laten de vrouw achter lopen, omdat haar in deze twintigste eeuw steeds
meer onheil bedreigt. Stapt zij als eerste uit de lift, dan kan de liftdeur met
een harde klap op haar dichtvallen... (G65)

Al vertonen de omgangsregels en -idealen nog steeds kenmerken van harmonieuze
ongelijkheid, toch komen in de harmonie die in de nieuwe manierenboeken wordt
voorgestaan meer variaties op de traditionele patronen voor en wordt meer ruimte
gelaten voor spontane improvisaties, terwijl de ongelijkheid is verminderd.
Op grond van onderzoek naar contactadvertenties onderscheidt de psycholoogWil

Zeegers drie veranderingspatronen, golfstromen genoemd, die elkaar sedert 1945
hebben versterkt en versneld, en die in een richting zijn verlopen die niet alleen met
de hier geconstateerde ontwikkelingen overeenstemt maar ze ook aanvult (Zeegers
1988; Wouters 1989b). Ook in de praktijk van de omgang tussen de seksen zijn
ontwikkelingen in dezelfde richting geconstateerd (Van Duin 1983).
De moderne dansen geven opnieuw beeldend uitdrukking aan de omgangsregels

en -idealen uit de jaren tachtig. Hoewel oude dansstijlen weer als ‘stijldansen’ zijn
opgebloeid, heeft het geïndividualiseerde dansen nauwelijks aan populariteit verloren.
Vrijwel overal waar wordt gedanst, valt te zien hoe de partners los van elkaar hun
bewegingen zowel op de muziek als op elkaar proberen af te stemmen. De dansers
volgen een minder strak, een informeler grondschema en hun bewegingen zijn
gevarieerder. Wie leidt en wie volgt is zowel minder voorspelbaar als minder
zichtbaar; allerlei gradaties en balansen van leiden en volgen zijn mogelijk.Wanneer
de ene partner zich harmonieuzer op de muziek beweegt (meestal een vrouw) is dat
veelal degene op wie de ander zijn bewegingen probeert af te stemmen. Vaak gebeurt
dat in het geheel niet, en ook dat is toegestaan. Als beide partners aan elkaar gewaagd
zijn, kunnen er momenten ontstaan waarin de aparte, losse bewegingen toch in elkaar
lijken over te vloeien tot gezamenlijke harmonieuze figuren.
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Dit lijkt het hooggestemde ideaal van het geïndividualiseerde dansen en het geeft
beeldend uitdrukking aan het jongste figuratie-ideaal van harmonieuze omgang tussen
de seksen in huwelijken en daarbuiten.

7 Van afstand tot privacy

Het begrip privacy kwam in de oude etiquetteboeken niet voor. Daarentegen wordt
het in de meeste nieuwe hoog geprezen:

Eenzaamheid is iets heel gruwelijks, er is misschien één ding dat nog erger
is: gebrek aan privacy. (E193)

Zoveel als in ons vermogen ligt, moeten wij deze laatsten (mensen die
alleen willen zijn, C.W.) hun recht op privacy gunnen en mogelijk maken.
Ouders behoren tevens het recht van hun kinderen om alleen te zijn te
respecteren en zo enigszins mogelijk daar ruimte voor te scheppen. (B162)

In de oude manierenboeken werd over datgene wat privacy nog het meest nabij komt,
geschreven onder titels als ‘De kunst van vermijden en buitensluiten’ (Van
Zutphen-van Dedem 1928: 150) en ‘Afstand bewaren’ (Groskamp-ten Have 1939:
25). In overeenstemming met de smaller geworden formaliteits-informaliteitsmarge
(Elias 1989: 41; zie ook hoofdstuk II) is daarover in de nieuwe juist niets meer te
vinden.
Afstand bewaren verwees vooral naar de omgangmet ondergeschikten. Zij werden

zoveel mogelijk op afstand gehouden, zoals andere minderen in rang zoveel mogelijk
werden gemeden, al dan niet minzaam. Dat niet te doen, heette ‘zich afgeven’. Vanaf
de eerste tot en met de twaalfde druk (1939-1957) staat in Nederlands bekendste
manierenboek te lezen dat

wij verstandig doen onder alle levensomstandigheden eenigen afstand te
bewaren. Afstand bewaren wil zeggen: zich hoeden voor een al te groote
gemeenzaamheid. Dat men te gemeenzaam kan zijn met ondergeschikten
weten we allemaal wel, maar ... kan men te gemeenzaam zijn onder
vrienden en naaste familie?
Ja! (Groskamp-ten Have 1939: 26)6

Onvoldoende afstand bewaren zou de ‘veiligheid’ en de ‘goede harmonie’ in
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de omgang in gevaar brengen. Het zijn deze directe verwijzingen naar de psychische
afstand en ieders hiërarchische plaats in het sociale verkeer die daarmee tot
uitdrukking werd gebracht, die met het in zwang raken van het begrip privacy werden
bedekt. Het recht op privacy wordt tegenwoordig gelegitimeerd als voortkomend uit
een algemeen menselijke, individueel psychische behoefte. Daarentegen worden de
oude vormen van afstand bewaren en de angst voor te grote gemeenzaamheid of
vertrouwelijkheid door de meeste mensen herleid tot de angst om door de mand te
vallen, om de vuile was buiten te hangen, tot statusangsten.
Ook in de intieme kring van vrienden en familie gebeurde iets dergelijks. Te weinig

afstand bewaren werd in die kringen vroeger ‘zich laten gaan’ genoemd en op de
volgende wijze verworpen:

Wie al te dicht bij ons staat, ziet te veel, te veel van het kleinmenschelijke,
te veel van het minder mooie in ons en de kijk, dien wij anderen zoodoende
in ons innerlijk gunnen kan een verrassend onplezierige kijk zijn, die door
niets meer is uit te wisschen. (Groskamp-ten Have 1939: 27)7

Met behulp van ingehouden, afstandelijk formele omgangsvormen hielden mensen
hun ‘minder mooie’ en gevaarlijke impulsen en emoties onder controle door ze af te
schermen, zowel voor elkaar als voor zichzelf. Dit patroon van affectbeheersing
correspondeerdemet een sterke nadruk op de gevaren, verbonden aan het blootleggen
van innerlijke angsten en fantasieën: het gevaar om te ‘vallen’ en aan respect en
zelfrespect in te boeten. Het traditionele accentueren van de gevaren, verbonden aan
het onder de loupe nemen van iemands innerlijk, is in de psychologiserings- en
intimiseringsprocessen van het jongste informaliseringstijdperk sterk verminderd;
men spreekt niet meer van ‘vallen’ en een uitdrukking als ‘gevallen vrouwen’ is in
onbruik geraakt. Andere voorbeelden van gegroeide sociale gemeenzaamheid en
intimiteit zijn:

Wij kussen wat af, tegenwoordig. Veel meer en veel gemakkelijker dan
vroeger. (E175)

De dagelijkse omgang tussen mannelijke en vrouwelijke collega's is
tegenwoordig veel vrijer en ongedwongener geworden. (D133)

Veel meer van hetgeen mensen innerlijk beweegt is als onderwerp van gesprek
mogelijk geworden en de meeste oude manieren om zich op ‘veilige’
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afstand te houden worden tegenwoordig als ‘gedwongen’ ervaren. Maar, ook het
zich al te snel intiem en informeel gedragen wordt als ‘gedwongen’ ervaren. Deze
spanningsbalans zette (en zet) aan tot het ontwikkelen van gevoeliger antennes in de
omgang en tot het meer of minder bedekt onderhandelen over de grenzen van
informaliteit en intimiteit. In die onderhandelingsprocessen zijn de oude criteria van
status en rang van betekenis veranderd; onder druk van de toenemende
maatschappelijke vervlechting en de daaraan gepaard gaande vermindering van
machtsverschillen, zijn mensen elkaar zowel psychisch als sociaal sterker genaderd
dan volgens de oude maatstaven voor raadzaam en gezond werd gehouden. De
gegroeide nabijheid komt in de ‘vrijere’ en ‘ongedwongener’ omgangsvormen tot
uitdrukking. Overeenkomstig ieders gestegen aanspraken op een zo gelijk mogelijke,
respectvolle behandeling, wordt in het gemeenzamer sociale verkeer van ieder een
flexibeler inschikkelijkheid verlangd (zie ook hoofdstuk II) en dit stelt hogere eisen
aan de emotiehuishouding van de betrokkenen, aan de kunst van het aantrekken en
afstoten. Het vergt een gevoeliger en subtieler kanaliseren van gevoelens en daarvoor
is een evenwichtiger en gedifferentieerder beheersing van affecten een noodzakelijke
voorwaarde.
Het zware taboe8 dat vroeger op het uitwisselen van intimiteiten rustte, is zwakker

geworden naarmate de eraan verbonden angsten en gevaren (om zich te laten gaan
en door de mand te vallen) collectief sterker onder individuele controle zijn gebracht.
Onder de druk van snel toenemende bindingen van mensen en hun organisaties met
elkaar ontstond in het laatste informaliseringstijdperk een golf van ‘gemeenzaamheid’
of ‘familiariteit’ waarin, aanvankelijk bedekt maar al gauw vrij openlijk, allerlei
angsten en fantasieën werden uitgewisseld die een ‘beschaafd’ persoon tevoren
zichzélf nauwelijks had durven bekennen. Mede omdat een deel van de bevolking
hun gedrag in deze beweging - een ‘verarbeiderlijking van de burgerij’ - bevestigd
zag, breidde deze gemoedsbeweging zich snel uit en werden de ‘ontdekte’ angsten
en dromen al vrij gauw als deel van een collectieve gevoelshuishouding (h)erkend.
Daarom gaf het daaraan uiting geven steeds minder aanleiding tot de angst voor het
gevaar van stigmatisering en ‘vallen’. Algemener uitgedrukt: de identificatie van
mensen met elkaar en hun gevoel van (lots-)verbondenheid namen toe en er vond
een stijging plaats van de Wederzijds Verwachte Zelfbeheersing. De verwachting
groeide dat mensen hun ‘kleinmenselijke’ en ‘gevaarlijke’ gevoelens niet langer
volgens de oude, formele patronen hoefden af te weren; ze werden steeds sterker in
staat geacht die gevoelens subtieler en soepeler te reguleren, hoe dan ook, afhankelijk
van de situatie en de bindingen tussen de betrokkenen

Cas Wouters, Van minnen en sterven. Informalisering van omgangsvormen rond seks en dood



145

daarin: ‘controlled decontrolling of emotional controls’.
Naarmate mensen elkaar dwongen tot grotere en toch ‘ongedwongen’ familiariteit

en intimiteit, steeg de maatschappelijke dwang tot zelfdwang, en deze grotere, meer
duurzame en gelijkmatige psychische belasting vormt de motor van de ontwikkeling
van ‘afstand’ naar ‘privacy’. In de toegenomen dwang die mensen zichzelf en elkaar
opleggen om aan het gestegen niveau van wederzijds verwachte zelfbeheersingen te
voldoen, wortelt het verlangen om zich daarvan af en toe vrij te voelen, het verlangen
om tijdelijk alleen te zijn. Te leven zonder de legitieme mogelijkheid tijdelijk aan
het sociale verkeer te ontsnappen door een beroep te doen op ‘privacy’, komt de
auteurs van de nieuwe etiquetteboeken haast ondenkbaar voor, althans zonder zichzelf
daarbij ‘geweld aan te doen’. Ook in liefdesrelaties kwam het verlangen naar een
eigen (werk-)kamer of zelfs een eigen woning, zoals bij lat-relaties, steeds vaker
voor, naarmate de eisen van intimiteit in de omgang hoger werden. Hoezeer de
behoefte aan een groter woonoppervlak per individu verband houdt met de behoefte
aan privacy, blijkt uit de nostalgische uitspraak van een oudere Amsterdamse, geboren
in de Jordaan: ‘Wat nu woningnood heet, noemden we vroeger gezellig.’
In deze paragraaf is de gestegen behoefte aan privacy in verband gebracht met de

verminderde sociale afstand tussen hogeren en lageren in rang of maatschappelijke
positie, tussen ouderen en jongeren en tussen mannen en vrouwen. In het proces van
zich wijzigende sociale scheidslijnen hebben de betrokken individuen moeten leren
zich in hun gedrag sterker en flexibeler naar anderen te richten, waarbij ze hun
stijgings- of dalingsangst zowel als hun angst voor verlies van zelfbeheersing onder
controle moesten zien te krijgen (zie hoofdstuk II en IV). Ze werden sterker gehouden
zich met anderen te identificeren en een grotere gevoeligheid en flexibiliteit te
ontwikkelen. Vooral op basis hiervan kan het succes van het morele beroep van
vrouwen (via de vrouwenbeweging) op het geweten en het gedrag vanmannenworden
begrepen en verklaard. Diverse hierboven genoemde ontwikkelingen, zoals de
vereenvoudiging van echtscheidingsprocedures, de gestegen welvaart en de spreiding
van deze welvaart overeenkomstig de principes van een verzorgingsstaat, helpen de
veranderingen in de machtsbalans tussen de seksen te verklaren, maar niet voldoende.
Zonder de hier aan de orde gebrachte veranderingen in emotie- en zelfregulering en
in wederzijdse identificatie te betrekken in de poging de veranderingen in de omgang
tussen mannen en vrouwen te verklaren, kan die poging weinig succes sorteren. Met
name het ‘morele onvermogen’ vanmannen om de nieuwe, hogere eisen die vrouwen
aan een relatie met hen zijn gaan stellen af te wijzen, blijft dan grotendeels
onbegrepen.
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8 Conclusies

Veranderingen in omgangsregels en -idealen zijn geworteld in veranderingen in
machts- en afhankelijkheidsverhoudingen en weerspiegelen die dan ook. Uit de
vergelijking van de oude en nieuwe manierenboeken blijkt, dat in de recente fase
van formalisering veel geïnformaliseerde omgangsvormen uit de fase daarvoor in
een vastere gedragsstandaard werden opgenomen en in die zin geformaliseerd werden
voortgezet, ook al duurde de tweestrijd tussen oude en nieuwe omgangsvormen nog
voort. Ook eerdere informaliseringsgolven, zoals die van het ‘fin de siècle’ en de
‘roaring twenties’, zijn in de formaliseringsfasen die erop volgden niet geheel teniet
gedaan; er is sprake van een informaliseringsproces op langere termijn dat zich sedert
het einde van de vorige eeuw steeds duidelijker doorzette. Het volgende citaat uit
een etiquetteboek dat is verschenen tegen het eind van de informaliseringsgolf van
de jaren twintig, kan dit illustreren:

Een halve eeuw geleden was de positie van de vrouw in de maatschappij
zoo heel anders dan nu; de verhouding van de kinderen tot de ouders
verschilde hemelsbreed bij die van tegenwoordig; en het gevolg van deze
enormewijzigingen is natuurlijk geweest, dat ook de omgangsvormen een
totale verandering ondergingen. Alle ‘stijfheid’, ‘gemaniereerdheid’
verdween uit de samenleving, en werd vervangen door een achtelooze
nonchalance, die evenzeer te laken is, als de vroegere overdreven
vormelijkheid. (Kloos-Reyneke van Stuwe 1927: 6)

Ook wat toen ‘achtelooze nonchalance’ heette is in de erop volgende
formaliseringsgolf, die in de jaren dertig doorzette, getemperd en voor de rest
opgenomen in de dominante code. In 1936 is de aansluiting bij de traditie alweer zo
ver voortgeschreden dat in de inleiding van een manierenboek wordt opgemerkt

dat men in deze dagen, nu voor zoovelen beschaving nog slechts het eenige
is, dat men uit de puinhoopen van vergane glorie heeft kunnen redden,
weer meer waarde gaat hechten aan correcte omgangsvormen dan in het
gouden tijdperk van na den oorlog. (Van Haeften 1936: 10)

Zoals Norbert Elias heeft aangetoond, werden sedert de Middeleeuwen allerlei
natuurlijke, ‘animale’ verrichtingen zoals eten, drinken en slapen, evenals de meer
primaire impulsen en emoties steeds sterker gereguleerd en -
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via ‘goedemanieren’ - gestandaardiseerd. De gevaren van het sociale leven, de kansen
op fysieke en psychische vernedering of vernietiging, werden ingedamd in een
toenemende verstrengeling van maatschappelijke functies en belangen - de
interdependentieketens werden langer en de schakels korter - en die afhankelijkheids-
en machtsverhoudingen kwamen in wetten en formele omgangsvormen of ‘goede
manieren’ tot uiting. Deze ontwikkeling is te zien als een formaliseringsproces op
lange termijn. Michael Schröter betrekt de beide lange-termijnprocessen op elkaar
waar hij schrijft:

Die gegenwärtige Informalisierung rückt frühere Formalisierungsprozesse
... als Untersuchungsthema vielleicht erst ins Blickfeld. (Schröter 1985:
2)

Een vermindering van ongelijkheid in machtskansen zal steeds gepaard zijn gegaan
met meer of minder opvallende informaliseringen, die later voor een deel werden
geformaliseerd door opname in de Algemeen Beschaafde Omgangsvormen, maar
pas sedert het einde van de vorige eeuw lijkt de tot dan toe overheersende
formalisering - uitgebreidere en verscherpte regulering van de omgang - te worden
overschaduwd door een informaliseringsproces op langere termijn: het sterk gegroeide
deel van de bevolking dat zich naar die omgangsvormen richt, legt een patroon van
zelfbeheersing en zelfsturing aan de dag van voldoende reikwijdte en stabiliteit dat
op grond daarvan de sociale regulering van de omgang - de gedragsstandaard - over
het geheel genomen informeler, flexibeler en genuanceerder is kunnen worden.
Daarom bepalen tot nu toe de informaliseringsgolven van de twintigste eeuw de
richting van het civilisatieproces.
In het jongste informaliseringstijdperk (1966-1979) werden de kringen waaraan

de voorgeschreven manieren en omgangsidealen werden ontleend kennelijk in het
defensief gedrongen door zich emanciperende sociale lagen. Eenmaal in het offensief,
zagen de laatste hun idealen en toekomstverwachtingen niet alleen vertolkt in de
emancipatieliteratuur, maar bovendien gerepresenteerd in de centra van sociale
wetenschappen, hulpverlening, kunsten en journalistiek - centra waarbinnen ook
relatief veel vrouwen werken en carrière maken. In tweestrijd, dus in onzekerheid
gebracht omtrent hun omgangsvormen, werd destijds een toenemend aantal mensen
aangetrokken tot de gedragsmodellen die de mensen in die centra uitdroegen, terwijl
zij zich voorheen sterker richtten naar het voorbeeld van mensen in de centra van
geweld en geld, de bestuurlijke en commerciële centra, al dan niet met behulp van
etiquetteboeken. Op dat moment had de literatuur over emancipatie en zelfontplooiïng
eenzelfde sociale functie als
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de etiquetteboeken tevoren hadden. Wanneer we Horst Volker Krumrey volgen in
zijn constatering

daß sich die überwiegende Mehrzahl der Bücher an den
Verhaltensstandarden und -sanktionen derjenigen sozialen Klassen,
Schichten, Gruppen orientieren, die die jeweils sozial starkste ‘gute
Gesellschaft’ bilden (Krumrey 1984: 24),

mogen we concluderen dat tijdens het jongste informaliseringstijdperk de centra van
sociale wetenschappen, kunsten en hulpverlening sociaal sterke ‘gute Gesellschaften’
vormden, in ieder geval sterk genoeg om de andragologie als zelfstandige
studierichting ingang te doen vinden.
Manierenboeken werden in deze centra afgewezen als handleidingen ter

bestendiging van sociale ongelijkheid en als oppervlakkig, onsystematisch en
hypocriet gebrandmerkt. Vertegenwoordigers van de centra van commercie en bestuur
lieten zich van hun kant neerbuigend uit over de ‘zachte sector’, vanaf de jaren tachtig
steeds openlijker. In dit opzicht lijkt de spanning tussen de centra van sociale
wetenschappen, kunsten en hulpverlening enerzijds en de commerciële en bestuurlijke
centra anderzijds op de door Elias beschreven spanning in het achttiende-eeuwse
Duitsland tussen de adel en de burgerlijke intelligentia: ook daar stonden
(burgerlijk-intellectuele) ‘diepgang’, ‘deugd’ en ‘oprechtheid’ tegenover (adellijke)
‘oppervlakkigheid’, ‘ceremonieel’ en ‘uiterlijke hoffelijkheid’ (Elias 1982 I: 36-42).
Deze spanningsbalans is ook verwant aan die tussen de meer kwantitatieve en de

meer kwalitatieve problemen van samenleven. Kwalitatieve problemen van
samenleven - bij uitstek het werkterrein van sociale wetenschappers, kunstenaars en
hulpverleners - drongen door in het centrum van de publieke belangstelling en de
oplossingen die men aandroeg bepaalden status en reputatie meer dan ooit tevoren.
C. Wright Mills' voorspelling dat ‘the social sciences are becoming the common
denominator of our cultural period’ (Wright Mills 1959: 20) leek uit te komen. Er
was bovendien sprake van een omvattend seculariseringsproces: een stijgend aantal
problemen van het samenleven (vgl. Goudsblom 1974: 18-32) werd door een groeiend
en gedifferentieerd publiek steeds dwingender teruggebracht tot aardse problemen
van sociale arrangering en aan priesterlijke bemoeienis onttrokken. Dit precedent in
de geschiedenis van demensheid leidde tot hooggespannen toekomstverwachtingen,
ook en met name van de sociale wetenschappen9, de hulpverlening en de kunsten.
De stagnatie van de economische groei en de stijging van de werkeloosheid

brachten de toekomstverwachtingen op een lager niveau. Het gevoel
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van materiële zekerheid raakte erdoor aan het wankelen, het niveau van gevaren en
angsten steeg, en dienovereenkomstig steeg de belangstelling en de waardering voor
zakenlieden en andere commerciële autoriteiten. Toen de collectieve stijgingskansen
verbleekten, verschrompelde tevens de uitstralings- en aantrekkingskracht van de
centra van sociale wetenschappen, kunsten en hulpverlening, zoals ook het ideaal
van een omgang tussen gelijken. Om hun levensstandaard veilig te stellen en hun
reputatie hoog te houden, voelden velen zich weer sterker afhankelijk van zowel de
direct boven hen geplaatsten als van de elites in de centra van commercie en bestuur.
Het oordeel en de beslissingen van die mensen werdenmeer bepalend voor hun status
en toekomstperspectieven en op grond daarvan richtten zij zich meer dan voorheen
naar de omgangsvormen en gedragsstandaarden van deze commerciële en bestuurlijke
elites, naar de oude en nieuwe rijken zoals ‘yuppies’. Het leven van die mensen won
sterk aan aantrekkings- en uitstralingskracht, hun gezag steeg en hunmanieren werden
weer sterker als voorbeeld aanvaard en via manierenboeken ten voorbeeld gesteld.
Als gevolg werden de traditionele manieren waarop mannen vrouwen beschermden
- vooral tegen aanslagen op materiële zekerheid en status - weer wat sterker door
vrouwen (en mannen) gewaardeerd, en hetzelfde geldt voor de in die traditie
opgenomen vrouwelijke zorg voor mannen.
Dit soort wisselingen in collectief gevoel, gedrag en moraal maakt deel uit van

algemenere overgangen van fasen van emancipatie en verzet in fasen van assimilatie
en berusting, en van informalisering naar formalisering. In de veranderde
omgangscodes en -idealen in het algemeen en in die welke de omgang tussen de
seksen reguleren in het bijzonder, valt een zekere formalisering van voorafgegane
informaliseringen vast te stellen.10 In de laatste fase van formalisering is de opgaande
lijn van het informaliseringsproces enigszins teruggebogen, zonder dat het proces
op langere termijn erdoor van richting lijkt te veranderen; er is geen reden om te
menen dat het langetermijnproces van informalisering is afgelopen.

Eindnoten:

1 De herdruk betrof Breen-Engelen 1959, 4e druk 1969. In 1972 verscheen H.F. van Loon, Hoe
hoort het nu? Beide boeken werden na enige tijd in moderne antiquariaten tegen sterk
gereduceerde prijzen aangeboden.

2 Dit boek is later, enigszins anders geordend en uitgebreid, verschenenmet J.N.M. Eberson-Sars
als auteur. De uitgever, de titel en de hier aangehaalde citaten bleven ongewijzigd (Eberson-Sars
1989).

3 De verwijzingen naar de nieuwe manierenboeken vinden in de tekst plaats, en wel door achter
een citaat de letter die aan het betreffende boek in de opsomming vooraf ging én het getal van
de pagina tussen haakjes te plaatsen.

4 Dit citaat vergelijkt wetten met omgangsregels. Elias doet dit terloops en Horst-Volker Krumrey
nadrukkelijk:
Elias: ‘Het waren geen wetgevers, de mensen die deze voorschriften op schrift stelden, zij
maakten ze niet zelf, maar ze verzamelden en ordenden geboden en taboes die in de samenleving
gangbaar waren’ (Elias 1982 I: 90. Zie over etiquetteboeken ook: 119 en 146-149).
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Horst-Volker Krumrey: ‘Die Analyse von Anstandsbüchern zeigt nun, das die Gesetzbücher
nur einen Teil des gesellschaftlich vorhandenen Normen- und Sanktionsspektrum repräsentieren.
Ein weiterer wichtiger Teil wird in den Anstandsbüchern erfasst’ (Krumrey 1984: 21).

5 Pas in de dertiende druk (1966) is het laatste deel achter de komma geschrapt.
6 In de 13e druk (1966) is de laatste zin geschrapt, waarmee de vergelijking tussen

‘gemeenzaamheid’met ondergeschikten en diemet vrienden of naaste familie kwam te vervallen;
waarschijnlijk werd zo'n vergelijking inmiddels als te gênant ervaren.

7 In de 13e druk (1966) komt deze zin niet meer voor.
8 Paul Kapteyn gebruikt de termen taboeëring en detaboeëring waar ik spreek van formalisering

en informalisering (Kapteyn 1980). Zijn boek en het mijne vullen elkaar aan.
9 Wellicht mede als reactie op het onvermogen te voldoen aan de hooggestemde verwachtingen

van een groot publiek won onder sociale wetenschappers de opvatting terrein, dat de sociale
werkelijkheid uit constructies en vertogen bestaat die mensen met elkaar als webben spinnen,
sociale wetenschappers incluis. Vooral in navolging van Foucault is het tegenwoordig gangbaar
die definities te zien als ‘ideeënconstructies’. Ze worden inderdaad ‘geconstrueerd’, maar dat
begrip heeft als nadeel dat het de aandacht primair richt op ideeën en niet
op(machts)verhoudingen. Niemand is immers geheel vrij om betekenissen toe te kennen of
ideeën te construeren, en zeker niet om ze tot gelding te brengen. Het gaat dus niet zozeer omhet
construeren als wel om het vestigen van ideeën.

10 Een aardige illustratie is de ‘soft look’ bustehouder, op de markt gebracht toen veel vrouwen
ervan hadden afgezien de harde, ‘onnatuurlijk’ gevormde bh's uit de jaren vijftig en zestig nog
langer te dragen. De ‘soft-look’ bh steunt de borsten zonder veel afbreuk te doen aan de indruk
van ongebondenheid en vrijheid, noch aan de visuele suggestie van tepels. De opeenvolging
harde bh - geen bh - ‘soft look’ bh is een speels voorbeeld van formalisering van voorafgaande
informalisering.
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Hoofdstuk VI
Overheid en seksuele moraal; ministeriële nota's en
onderzoeksrapporten

De voortgang van de emancipatie van vrouwen in deze eeuw is onmiskenbaar. In
afwisselend tempo, snel in fasen van emancipatie en verzet en langzamer in fasen
van assimilatie en berusting, heeft zich een ontwikkeling van bescherming door
mannen in de richting van zelfbescherming voltrokken. In het vorige hoofdstuk is
een deel van deze ontwikkeling reeds behandeld. In dit hoofdstuk staat een aspect
daarvan, de indamming van seksueel geweld en intimidaties centraal. Het is gebaseerd
op vier officiële bronnen, eenministeriële nota en drie onderzoeksrapporten die onder
ministeriële verantwoordelijkheid zijn geschreven. Alle vier zijn ze verschenen met
het oog op een betere bescherming tegen de gevaren in de omgang tussen de seksen.
Hier worden ze met elkaar vergeleken in een poging de ontwikkelingen op dit terrein
te beschrijven en te interpreteren. Na een korte kenschets van de ministeriële nota
over seksueel geweld uit 1984 (Nota 1984) en een beschouwing over de vervanging
van het begrip ‘zedenverwildering’ door ‘seksueel geweld’, volgt een historisch
vergelijkende bespreking van de drie onderzoeksrapporten, een uit 1931 (Rapport
1931) en twee uit 1986 (De Bruijn en Timmerman 1986; Vanwesenbeeck 1986). In
het emancipatieproces op langere termijn markeren deze rapporten een bepaalde
fase, waarvan de contouren zich aftekenen in een vergelijkende procesbenadering.

1 De nota over seksueel geweld

In de jaren zeventig zijn ook in Nederland de begrippen ‘seksueel geweld’ en
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‘ongewenste intimiteiten’ - een ongelukkige vertaling van ‘sexual harassment’ -
populair geworden, eerst binnen de vrouwenbeweging en al gauw ook daarbuiten.
In de jaren tachtig werd de emancipatiestrijd zelfs voor het grootste deel op de
bestrijding van deze vernederingen geconcentreerd. In 1984 verscheen de nota
Bestrijding van sexueel geweld tegen vrouwen en meisjes van het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Justitie. De opstellers van
de nota hebben gekozen voor een zeer ruime definitie van seksueel geweld. In de
nota gelden als vormen van seksueel geweld ook discriminatie op grond van sekse
en ‘ongewenste intimiteiten’ ofwel, beter vertaald, seksuele intimidaties.1 Volgens
de nota hoeft seksueel geweld niet gepaard te gaan met ‘strikt sexuele handelingen’;
‘essentieel is ... dat vrouwen tegen hun zin worden beoordeeld op hun sexuele
kenmerken en dat hun eigen sexualiteitsbeleving ondergeschikt is’ (p.4). In deze
formulering van ‘ongewenste intimiteiten’ als vorm van seksueel geweld wordt de
eigen sexualiteitsbeleving van elke individuele vrouw tot enige maatstaf verheven,
hetgeen demonstreert dat de morele verontwaardiging van vrouwen en hun
zaakwaarnemers (Köbben 1983) hoog was opgelopen. (Zie ook De Swaan 1983b en
1984a.) Dat bleek ook uit formuleringen waarin erotiek en onderdrukking verschenen
als waren het synoniemen. Die verontwaardiging ligt vermoedelijk ook ten grondslag
aan demededeling dat het verzet van vrouwen tegen seksueel geweld in de privé-sfeer
wordt bemoeilijkt ‘door het feit dat zij op dit moment over het algemeen nauwelijks
perspectieven hebben wanneer ze zouden overwegen weg te lopen, echtscheiding
aan te vragen e.d.’ (p. 21). Toch waren die perspectieven in de voorafgaande decennia
aanmerkelijk verbeterd: vrouwenopvanghuizen, een eenvoudiger
echtscheidingsprocedure en de Bijstand hadden garanties geschapen die voor de jaren
zestig ontbraken. Ook op andere manieren hadden vrouwen aan weerbaarheid
gewonnen. Deze ontwikkeling is uit de ministeriële nota over seksueel geweld
duidelijk af te lezen.
In 1986 kondigde de regering in haar Miljoenennota aan méér geld voor de

bestrijding van dit geweld te willen uittrekken. Dat beleid was inmiddels mede
gebaseerd op (beleids)onderzoek naar seksueel geweld, met inbegrip van seksuele
intimidaties. ‘Het oprekken van de betekenis van het begrip “seksueel geweld” heeft
vooral een bewustmakende en politieke betekenis’, luidt de nuchtere constatering
van de leden van de Projectgroep Vrouwenarbeid te Groningen in hun
onderzoeksverslag Ongewenste Intimiteiten op het Werk (De Bruijn en Timmerman
1986). Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Rijksoverheid, die daarmee
gehoor gaf aan een van de aanbevelingen in deministeriële nota over seksueel geweld.
Een ander onderzoek naar seksueel geweld dat in die nota werd aanbevolen, mondde
in
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1986 eveneens uit in een rapport: ‘Wiens lijf eigenlijk?’ Tien onderzoek naar dwang
en geweld in de prostitutie (Vanwesenbeeck 1986). Beide rapporten worden hier
besproken tegen de contrasterende achtergrond van het ‘dansvraagstuk’, zoals daarover
in 1931 door een regeringscommissie verslag werd uitgebracht (Rapport 1931).

2 Van de bestrijding van ‘zedenverwildering’ naar de bestrijding van
‘seksueel geweld’

Meestal halverwege een bal, in de pauze, is het souper. Gij kunt aan tafel
uwe handschoenen uittrekken, velen houden ze voor het gemak aan.
(Handboek der etiquette z.j.: 43)

Als een jonge man na het bal een meisje -rond de eeuwwisseling ‘eene dame’ geheten
- naar huis wilde brengen, dan diende hij haar bij voorkeur zo te vragen:

Het genoegen dat ik deze avond gesmaakt heb, zou volkomen voor mij
zijn, als ik u mijn arm mocht aanbieden om u naar huis te vergezellen.
(Meyer z.j.: 53)

En bij het afscheid hoorde hij dan te zeggen:

De eer die ik gehad heb u naar huis te mogen brengen is zoo groot, dat ik
niet nalaten kan u daarvoor ten zeerste mijn dank te betuigen; ik hoop
spoedig in de gelegenheid te zullen zijn u opnieuw mijn hoogachting te
kunnen bewijzen. (Meyer z.j.: 54)

Na deze hoogtepunten van stijve vormelijkheid in de Victoriaanse tussenfase is de
omgang tussen ongetrouwde mannen en vrouwen in het begin van deze eeuw, vooral
op ‘beschermde’ plaatsen zoals besloten ‘clubs’, weer wat vrijer geworden. Daarover
schreef ‘Mevrouw Etiquette’:

Het grootere vertrouwen dat men heeft gekregen in den onderlingen
omgang van ongetrouwde mannen en vrouwen, maakt ook dien omgang
vertrouwelijker, tevens ongevaarlijker. (v.d.M.z.j.: 180)

Ook hier ging een vermindering van de gevaren en angsten in het sociale
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verkeer hand in hand met een sterkere onderlinge identificatie en een uitbreiding van
de wederzijds verwachte zelfbeheersing.2 Pas in de jaren twintig is het toezicht, die
dwang van anderen, ook buiten het besloten - en dus beschermde - clubleven
verminderd, en wel in dancings en bioscopen. Voor die tijd waren ‘publieke
dansgelegenheden ... voor soldaten en dienstmeisjes’ (Viroflay 1919: 54). Daarmee
werd de tot dan toe dominante omgangscode tussen de seksen doorbroken. In die
instellingen werd het namelijk mogelijk dat de seksen elkaar zonder direct toezicht
van verantwoordelijke anderen konden ontmoeten. Op die manier breidde een
ongechaperonneerde omgang tussen de seksen zich uit. Ook zonen en dochters van
ouders die in hun eigen jeugd slechts toestemming hadden gekregen tot
gechaperonneerde contacten, bezochten de dancings en bioscopen. Veel van die
ouders ontbrak het aan enig vertrouwen in het ‘ongevaarlijke’ van die vorm van
onbeschermde vrije omgang. Aan het begin van de ‘roaring twenties’ probeerde de
auteur van Plichten en vormen voor beschaafde menschen nog begrip te wekken
voor deze ‘nieuwe mode’:

En hoewel er natuurlijk nog ouderwetsche moeders genoeg zijn, die er
heftig bezwaar tegen hebben, dat haar dochters zich bewegen op een
dansvloer die voor iedereen toegankelijk is... het zou dolzinnig zijn in
dezen tijd het ouderwetsche standpunt te willen handhaven. Het eenige
wat we kunnen doen is onze jonge vrouwen en jonge meisjes aan te raden
wat voorzichtig te zijn in de keuze van haar dansers. De eenige stelregel,
waarop men kan aandringen, dat ze rigoureus gehandhaafd worden, is:
dans niet met een onbekende. (Viroflay 1919: 55)

De golf van informalisering in de jaren twintig zette echter zo krachtig door dat niet
alleen onder ‘ouderwetsche’ ouders grote bezorgdheid ontstond. Men sprak al gauw
van een ‘danswoede’ en signaleerde er een ‘verval der zeden’ in. Als (schrik)reactie
zocht men tot in de hoogste kringen toe naar middelen om verder ‘verval van zeden’
tegen te gaan. De afstand tussen die kringen en ‘het volk’ was nog groot genoeg om
te menen dat zij door ‘het treffen van maatregelen’ en door ‘tucht’ uit te oefenen, de
seksuele impulsen van het volk in bedwang hielden en konden houden. Dit blijkt
onder meer uit het bestaan en het optreden van ‘de “Commissie in zake
Volksvermaken” der Tucht-Unie’; deze commissie stelde in 1927 een enquête in

betreffende het vraagstuk der dansgelegenheden en kermissen, van welke
enquête in 1928 rapport werd uitgebracht aan het Algemeen
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Bestuur der Tucht-Unie. In dat rapport werd naast een beschrijving van
ongewenschte toestanden ook een beschouwing gegeven van de taak der
Overheid in deze. (Rapport 1931: 7)

Kort daarop werd het dansvraagstuk ook in de Tweede Kamer besproken:

Aan de hand van uitspraken van gezaghebbende mannen en vrouwen van
de meest verschillende richtingen werd betoogd, dat het dansvraagstuk
voor ons volk van zoodanige beteekenis is geworden, dat de Overheid zich
ernstig rekenschap zou moeten geven, of hier voor haar een taak lag.
(Rapport 1931: 7)

Een en ander heeft ertoe geleid dat de regering nog in 1928 een commissie heeft
ingesteld met de opdracht een onderzoek in te stellen.
De begrippen ‘zedenverwildering’, ‘zedenbederf’ en ‘verwording der zeden’,

vormden in de jaren twintig en dertig de uitdrukking van een wijd verbreid
schrikbeeld. Deze begrippen lijken typerend voor de wijze waarop de dominante
groeperingen hun opvattingen over de omgang tussen de seksen hebben trachten te
handhaven. Zij vreesden ‘excessen’ die, voor zover ze zich nog voordoen,
tegenwoordig voor een deel als een meer of minder avontuurlijke seksuele ervaring
zouden worden gezien, en voor een ander deel onder de noemer ‘seksueel geweld’
zouden vallen. Die term werd toen nog niet gebruikt. Deze verandering van
gehanteerde begrippen wijst op een significante verandering, waarop nu eerst zal
worden ingegaan.
De term seksueel geweld verwijst naar gevaren in de omgang tussen de seksen

die per definitie door mannen worden teweeg gebracht en waarvan vrouwen (of
andere mannen) het slachtoffer worden. Dat is nieuw. De begrippen zedenbederf of
zedenverwildering kozen niet zo eenduidig partij voor vrouwen. Zedenverwildering
werd per definitie beide seksen verweten.Waar de beschermende dwang van anderen,
bestaande uit het toezicht van autoriteiten en andere bewakers van de goede zeden,
weg zou vallen, zoals na de Eerste Wereldoorlog in bioscopen en dancings het geval
was, daar dreigden, althans in de visie van de vertolkers van de dominante moraal,
zowel mannen als vrouwen aan zedenverwildering ten prooi te vallen. Daarmee
gaven de gevestigden ten aanzien van het bezoek van dancings en bioscopen blijk
van een sociale ‘smetvrees’ (zie hoofdstuk II). Zij achtten de zelfbeheersing van de
bezoekers niet opgewassen tegen de opwindende verleidingen waartegen zij zelf in
hun jonge jaren door anderen waren beschermd. Hun vertrouwen in de zelfcontrole
of zelfregulering van de jeugdige bezoekers was gering: ‘Neemt men de tucht weg,
dan spuit de
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sexualiteit naar buiten’ (Ritter 1933: 152). Kortom, uit de toen gevoerde ‘brede
maatschappelijke discussie’ - om deze anachronistische uitdrukking te gebruiken -
over het ‘sexueele vraagstuk’, het ‘bioscoopvraagstuk’ en het ‘dansvraagstuk’ blijkt
dat men de gevaren en angsten in de omgang tussen de seksen in die tijd vooral
trachtte te bedwingen via de dwang van anderen tot individuele verdringing en
onderdrukking van seksualiteit en erotiek. Toen die vorm van emotie- en
impulsregulering werd bedreigd door het vrijere verkeer in bioscopen en danslokalen,
gaf de regering opdracht tot een onderzoek. Dit mondde uit in het Rapport der
Regeerings-Commissie inzake het Dansvraagstuk, gepubliceerd in 1931. Dit rapport
biedt inzicht in de manier waarop toen over seksuele intimidaties werd gedacht en
het had dezelfde status als de recente rapporten over seksueel geweld: alle gaan na
‘in hoeverre van overheidswege ... maatregelen dienen te worden getroffen’ (Rapport
1931: 7). Zowel in de tijd van het dansvraagstuk als in de jaren tachtig ging het dus
om de vraag in hoeverre en op welke wijze (overheids) bescherming van vrouwen
en meisjes tegen schending van hun eer (die nu persoonlijke en fysieke integriteit
wordt genoemd) is geboden.

3 Het ‘regeerings-rapport inzake het dansvraagstuk’

Omwelke gevaren en angsten ging het destijds? De belangrijkste excessen die worden
gerapporteerd betreffen mannen die al dansende hun meisje op ongepaste wijze tegen
zich aandrukken - ‘onzedelijk dansen, hartstochtelijke omvatting of betasting en
zinneprikkelende plaatsing der beenen’ (p. 69) - en het ‘rendez-vous’ als vervolg
van ontmoetingen in het danslokaal, hetgeen zowat hetzelfde betekende als ‘ontucht
na sluitingstijd’. Ook de nieuwe manieren van dansen gaven aanstoot.

Aan den modernen dans - waaronder hier verstaan wordt de step, foxtrot,
shimmy, charleston, enzovoorts - wordt dikwijls een zeer sexueel karakter
gegeven en enige invloed ten goede kan er niet van uitgaan. (p. 89)

Het gevaar van sexueele prikkeling heeft bij de moderne dans een graad
bereikt, die vóór deze niet aanwezig was... En zoo loopt ieder meisje, dat
een openbare dansgelegenheid bezoekt, kans, op een laakbare wijze ‘geleid’
te worden, zonder dat daarvan iets tot het
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gezelschap doordringt en waartegen ze zich praktisch niet kan verweren.
En dan veronderstellen we nog het gunstige geval, dat de wil tot verweer
aanwezig is. Maar hoevelen ... houden niet de moreele weerstand, die hier
vereischt wordt en eindigen met het rendez-vous. (p. 31)

De aanwezigheid van seksuele prikkelingen in een situatie waar toezicht en controle
door anderen gering is, stelde kennelijk hogere eisen aan de zelfcontrole dan
waartegen die bestand werd geacht. Dan zou het ‘Gaat en vermenigvuldig U!’ tot
een ‘Vermenigvuldigt U, en gaat!’ verworden, want als een man

met een volkomen vreemd meisje danst, dan is er niet meer de rem der
verantwoordelijkheid... Hier komt het er niet op aan en, als zijn
zelfbeheersing te kort schiet, straks gaat hij heen... Als hij niet wil hoeft
hij haar niet weer te zien. Trouwens, is ze wel zoo veel bijzonders?

En wat het meisje betreft:

als het meisje sympathie voor den jongen man voelt..., dan is haar
sympathie meteen haar zwakke kant, waarvan de berekenende jonge man
profiteert. (p. 20)

Het gevaar werd het grootst geacht in dansgelegenhedenwaar ‘leden van verschillende
stand’ elkaar ontmoetten, dus waar de traditionele scheidslijnen tussen zowel de
seksen als de klassen werden doorbroken:

Atelier- en winkelmeisjes schijnen tegenwoordig van rijke huwelijken via
de dancing te droomen en raken maar te zeer ontgoocheld... De brutaliteit,
waarmee eenman van ‘betere’ standmenigmaal eenmeisje ten offer brengt
aan zijn lust, komt in de volksklassen zeker minder voor. (p. 21)

Zoals al uit citaten bleek achtte men dancings rond de eeuwwisseling slechts geschikt
voor ‘soldaten en dienstmeisjes’ en was de sociale controle er nóg geringer dan op
het ijs waar de dames konden doen wat in de balzaal niet mocht: ze konden er
weigeren met iemand te rijden,

omdat de kennis er veel gauwer wordt aangeknoopt en men allicht in
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aanraking komt met lieden die men eigenlijk liever mijdt. Daar zijn van
die ‘would-be gentlemen’, die op het ijs er hun ‘fort’ van maken in kennis
te komen met jonge dames, daar zij weten hoe gemakkelijk dit in deze
omstandigheden gaat, en zich zoodoende trachten op te werken. (v.d.M.z.j.:
172)

Of het nu ging om ‘would-be gentlemen’ dan wel atelier- en winkelmeisjes die ‘zich
trachten op te werken’, het tekortschieten van de zelfbeheersing ‘daar, waar personen
elkaar ontmoeten, die elkaar niet kennen en dus [sic!] zich ook niet voor elkaar
verantwoordelijk voelen’ (p. 18) werd als een onvermijdelijk gegeven geaccepteerd.
Menmoet ‘nu eenmaal’ de kat niet op het spek binden en het wordt een feit genoemd,
‘dat personen die geen dieper contact hebben en noch sociaal noch geestelijk zijn
verbonden, elkaar in de sfeer van het instinctieve moeten vinden’ (p. 19). Het gevaar
van ‘het instinctieve’ werd groot geacht: ‘Het kwaad der dansexcessen’ zou ‘het in
de volkszede gewortelde naar zijn diepste wezen onverbrekelijke huwelijk’
ondermijnen (p. 15). ‘Het huwelijk kan en mag nooit in de sfeer van de proefneming
worden getrokken’ (p. 10) en het liefdesspel,

deze meest verantwoordelijke daad, waartoe tweemensen kunnen komen,
is niet verantwoord dan in de sfeer van het absolute, waaraan elke gedachte
van proefneming verre moet blijven op straffe van bijna zekere mislukking.
(p. 11)

De gevaren van het vrije spel der instincten in de sociaal gemengde en vrijere
contacten tussen de seksen in de danszaal werden in een wel héél breed kader
geplaatst: De rapporteurs - een rechter, een lid van de Tweede Kamer, twee
burgemeesters, de hoofdcommissaris van politie te Amsterdam en een bestuurder
van het Nutsseminarium voor paedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam -
wijzen erop dat de bron van de zedenbedervende proefnemingen en de overdreven
danslust ‘in hoofdzaak Amerikaansch’ is. Daar kenmerkt zich het sociale verkeer

door eenzelfde oppervlakkigheid... In een onsamenhangende massa als de
Amerikaansche moet de binding worden verkregen in de instinctieve
sfeer... Het is niet toevallig dat in dans en muziek in Amerika de negers
rhythme en toon aangeven, omdat, wat hun instinctieve leven betreft, de
negers de grootste levenskracht hebben. [In hun] opgeschroefde
zorgeloosheid - dans en zing je narigheid weg [schuilt het gevaar] dat wij
ook in West-Europa van een leven in
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diepere bezinning, dat wij toch hebben gekend, terugvallen tot een leven
uit primitieve prikkels... Wie in Europa de snaren van het instinctieve
leven gaat betokkelen, zoals de Amerikaansche ‘cultuur’ doet, zonder als
daar tot een eenheid te kunnen binden, zal van Europa slechts één stuk
verwarring kunnen maken, waarin oorlog en burgeroorlog aan de fel
opgezweepte instincten uitdrukking zullen geven. (p. 12/3)

De angst voor menging der standen en geslachten, voor een minder formeel
gereguleerde onderlinge omgang moet wel erg groot zijn geweest om die te typeren
als voortkomende uit primitieve instincten die tot oorlog en burgeroorlog aanzetten.3

De voorgestelde maatregelen om deze gevaren in te dammen komen naar oud
recept neer op strengere sociale controle, en nergens blijkt vertrouwen in zelfcontrole
en zelfregulering:

Verbod voor minderjarigen beneden de leeftijd van 18 jaar. Het dansen
moet geleid worden door een daartoe geschikt geacht dansleeraar, die voor
de goede gang van zaken mede verantwoordelijk is. Heffing van een
toegangsprijs. Wering van ongewenschte elementen. (p. 39)

Om strengere sociale controle te kunnen instellen was in het rapport de nodige
informatie samengebracht, bijvoorbeeld in een tabel als deze (p. 83):

Gemeenten naar het dansen verdeeld in:

Veel
dansend

Vrij veel
dansend

Weinig
dansend

Niet-dansendProvincie

1,7%123%132815Groningen

012%52513Friesland

019%71019Drente

043%241715Overijssel

1,5%116%111840Utrecht

1,8%229%325326Gelderland

2,4%316%21939Noordholland

1,7%310%186591Zuidholland

06%77725Zeeland

2%39%157073Noordbrabant

0,9%122%267120Limburg

1,3%1416%179527346Nederland
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In Delft had men al strenge maatregelen getroffen en het gemeentebestuur meldt
trots: ‘De overheid weet nu te allen tijde, waar, wanneer en door wie er gedanst
wordt’ (p. 60).

4 De rapporten over seksueel geweld en seksuele intimidaties

Vadertje Staat maakte zich in 1986 nog steeds en opnieuw sterk voor zijn dochters.
In dat jaar strekte die staatsbemoeienis zich uit tot de ‘meisjes uit de
suikerwerkfabriek’ en zelfs tot prostituées, en wel op manieren die in de jaren dertig
nog ondenkbaar zouden zijn geweest. Ook de vaders van deze meisjes en vrouwen
vonden toen vertolking van hun bezorgdheid in de regering - een resultaat van
democratiseringsprocessen. Toch waren het niet zozeer die vaders als wel de
vrouwenbeweging die deze bezorgdheid heeft opgeroepen en afgedwongen. Terecht
noemt W.M.A. Vanwesenbeeck, de auteur van het prostitutierapport ‘Wiens lijf
eigenlijk’ organisatie en solidariteit van vrouwen een voorwaarde om respect te
verwerven. Méér respect betekent minder dwang en geweld, schrijft zij. De
organisaties en de solidariteit van vrouwen streven ernaar dat respect af te dwingen,
onder meer door zich te verzetten tegen de dwang die Vanwesenbeeck als eerste
noemt: ‘de dwang van het gebrek aan maatschappelijke mogelijkheden en een tekort
aan geld bij vrouwen’ (Vanwesenbeeck 1986: 55). Wat een prostituée over haar
beroep vertelde, lijkt als metafoor te kunnen gelden voor alle vrouwen (en mannen):
‘Hoe lager je prijs, hoe meer je als een stuk vuil behandeld wordt’ (p. 38).
Terwijl de beide seksen in een vrijere omgang veel toegankelijker voor elkaar zijn

geworden, is de ‘prijs’ van sensualiteit, intimiteit en seksualiteit toch gestegen. Aan
de ene kant zal de traditionele moraal die vrouwen zich in hun jeugd hebben eigen
gemaakt ertoe hebben aangezet een lage ‘prijs’ te blijven vragen, aan de andere kant
dwongen vrouwen elkaar en zichzelf tot het bedingen van een ‘hogere prijs’ in het
sociale verkeer. Deze tweestrijd is verwant aan wat ‘het prostitutiedilemma’ genoemd
kan worden: Wat steeds door prostituées wordt aangegeven als zijnde het
vermoeiendste aan het beroep is het ‘steeds op je hoede moeten zijn’, het ‘kontinu
alert moeten zijn’, het ‘steeds jezelf moeten beschermen’ (p. 33). Dat vereist oefening,
want ‘strengheid is moeilijk te combineren met die “lieve en verleidelijke pose”, die
het werk vereist’4 (p. 34). Voor de opgave dit ‘prostitutiedilemma’ op te lossen staan
in zekere zin alle vrouwen (en mannen) voor zover zij in
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tweestrijd verkeren tussen traditionele en meer geëmancipeerde omgangsidealen.
Die tweestrijd werd overwonnen naarmate vrouwen de traditionele bescherming door
mannen als dwang gingen ervaren en door hun organisatie en solidariteit steeds meer
zichzelf gingen beschermen. Dat gebeurde door meer (tegen)dwang op mannen uit
te oefenen om méér rekening met hen te houden. Zo zijn de beide seksen wat sterker
aan elkaar gewaagd geraakt. Naarmate de vrouwen zich organiseerden en gezamenlijk
mannen én Vadertje Staat ertoe dwongen meer respect te betuigen is ook de
overheidsmoraal, het collectief geweten waarvan partijpolitici en regeerders zich de
woordvoerders maken, sterker op de hand van vrouwen geraakt. Dat blijkt onder
meer uit de door de regering in de jaren tachtig gegeven opdrachten tot onderzoek
naar seksueel geweld en seksuele intimidaties.

4a Het rapport over seksuele intimidaties op het werk

Ook in dit onderzoeksrapport komt het ‘prostitutiedilemma’ naar voren: enerzijds
vinden ‘zowel de geïnterviewde vrouwen als mannen... dat direct en duidelijk afwijzen
van de persoon de bestemaatregel is tegen ongewenste omgangsvormen’ (De Bruijn
en Timmerman 1986: 185; ook Ensink en Albach 1983), terwijl het anderzijds niet
past in ‘het beeld van vrouwelijkheid om onvriendelijk terug te doen, boos te worden,
grove taal te gebruiken, met gelijke munt terug te betalen en dergelijke, hetgeen...
remmend werkt op het openlijk reageren’ (p. 188). Ook hier toont deze tweestrijd
tussen oude en nieuwe omgangsvormen en -idealen dat de gedrags- en gevoelscodes
in deze in beweging zijn. Overal waar de traditionele segregatie tussen de seksen
verminderde, zoals in dancings en bioscopen, en in bedrijven door de toetreding van
vrouwen op de arbeidsmarkt, dient zich die tweestrijd in verhevigde vorm aan.
Vergeleken met de tijden van het dansvraagstuk is de segregatie en de traditionele

omgangscode in de omgang tussen de seksen steeds verder doorbroken. Bovendien
verdringen en verheimelijken mensen veel minder. Dat betekent dat vrouwen steeds
vaker werden geconfronteerd met erotische en seksuele toenaderingspogingen,
hetgeen hen ertoe zal hebben aangezet toenaderingen zelfverzekerder en beslister te
stimuleren dan wel af te wijzen. Ze werden daartoe gedwongen, omdat de meeste
mannen - zo blijkt uit dit en ander onderzoek - pas beseffen dat hun
toenaderingspogingen ongewenst zijn ‘wanneer er sprake is van een duidelijke
afwijzing van de kant van vrouwen’ (p. 140). De kunst van het afwijzen moest - en
moet nog steeds - worden geleerd; veel vrouwen zeiden dat ze ‘in het begin’, toen
ze nog maar kort werkten, zich geen raad wisten en dat ze pas later hebben
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geleerd openlijker te reageren. Dat leren strekt zich ook uit tot ‘de grens van het
toelaatbare’, of ‘wat is nog leuk en wat niet meer?’ (p. 130). ‘Van m'n knie naar m'n
broekje gaan’ (p. 102) is duidelijk genoeg, net zo duidelijk als de ‘zinneprikkelende
plaatsing der beenen’, maar, zoals een geïnterviewde opmerkt: ‘Kijk, als mensen
gaan zoenen, dan kun je duidelijk zeggen van: “Daar ben ik niet van gediend.” Maar
er zijn al zo veel stadia voor’ (p. 131). Het leren onderkennen van die stadia en op
het juiste moment trefzeker te kunnen reageren is belangrijker geworden naarmate
de omgang tussen de seksen vrijer en informeler werd. Dat blijkt uit uitspraken als:
‘Hij wilde me gewoon knuffelen, ik wist niet wat er aan de hand was’ (p. 103) en
‘Eerst de borsten en toen daarna tussen de benen en toen kreeg ik helemaal de
zenuwen. Je gaat dan manieren vinden om hem te ontwijken omdat je weet dat het
dan weer gebeurt’ (p. 132). Dan pas? Het gaat hier kennelijk zowel om de kunst van
het onderkennen van stadia in toenaderingspogingen als die van het afwijzen, maar
ook die van het mijden en van timing. De meeste respondenten gaven aan dat zij zich
in de eerste plaats tegen ongewenste toenaderingen wilden beschermen door zich
die kunsten eigen te maken: ‘Contact opnemen met een hoger geplaatste wordt door
geen van de vrouwen naar voren gebracht als een goede manier van reageren’ (p.
134). Slechts in noodgeval zouden vrouwen een beroep doen op een eventueel
aanwezige of een in te stellen klachtencommissie. Twee derde van hen zou een
dergelijke stap pas nemen ‘wanneer ze het probleem echt niet zelf zouden kunnen
oplossen of wanneer de ongewenste omgangsvormen zeer ernstige vormen zouden
aannemen’ en één derde denkt ‘zo'n vaart loopt het niet, ik kan dat soort dingen zelf
wel aan’ (p. 174).
Dat de tweestrijd van vrouwen (en mannen) wordt geïntensiveerd als de

verhoudingen en de omgangscodes in beweging zijn, springt ook naar voren uit een
andere uitkomst van dit onderzoek. Alvorens hierop in te gaan is het nodig eerst iets
over de opzet van dit onderzoek te zeggen (zonder daarbij recht te doen aan de
methodologisch interessante aspecten ervan). De onderzoekers hebben afdelingen
die naar machtsverhouding en dominante omgangscode van elkaar verschillen
vergeleken naar het aantal gerapporteerde ‘ongewenste omgangsvormen’. Zij maken
daarbij een onderscheid tussen afdelingen met respectievelijk een zeer groot, een
groot en een relatief klein machtsverschil, en afdelingen met een traditionele
omgangscode, zonder dominante omgangscode en met een emancipatorische
omgangscode. Het bleek dat op afdelingen waar een gering machtsverschil tussen
de seksen samengaat met een emancipatorische code, de minste ongewenste
omgangsvormen worden gerapporteerd. Dat viel te verwachten. Verrassender is het
dat ‘op afdelingen waar “grote” (dus niet “zeer
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grote”) machtsverschillen samengaan met het ontbreken van een dominante
omgangscode... de meeste ongewenste omgangsvormen’ (p. 159) worden
gerapporteerd, en dus niet op de afdelingen met ‘zeer grote’ machtsverschillen en
een traditionele omgangscode. Waarschijnlijk zijn de onderzoekers hier op een
overgangsstadium gestuit: de machtsverschillen zijn niet langer zeer groot en de
traditionele omgangscode is doorbroken, maar de strijd om de sociale definitie van
ongewenste (en van gewenste) omgangsvormen is in alle hevigheid ontbrand. In zo'n
situatie stijgt de gevoeligheid; ongewenste omgangsvormen hoeven dan niet per se
méér voor te komen, maar ze worden wel eerder gesignaleerd. Ze worden dan niet
langer als ‘pech’ maar eerder als ‘onrecht’ ervaren.5 De meeste ongewenste
omgangsvormen worden gesignaleerd in situaties waar de machtsbalans al enigszins
in het voordeel van stijgende groepen buitenstaanders - in dit geval vrouwen - is
gewijzigd. Daarvóór is hun geweten nog te zeer op de hand van de gevestigden - in
dit geval mannen.6

Er is ook een afdeling die de onderzoekers ‘geëmancipeerd’ noemen; het is een
afdeling waar het machtsverschil tussen de seksen gering is en een emancipatorische
omgangscode heerst: ‘Ongewenste omgangsvormen komen op deze afdeling
nauwelijks voor’ (p. 148). In de beschrijving van deze afdeling7 klinkt het proces
van informalisering het duidelijkst door:

Op ‘elkaar aanraken’ heerst bij de mannen en vrouwen op deze afdeling
bepaald geen taboe; men staat er positief tegenover en het initiatief gaat
overwegend van beide seksen uit. (p. 148)

En:

Deze afdeling springt er duidelijk uit. Er wordt evengoed aangeraakt, vrije
en openlijke opmerkingen gemaakt e.d. maar in een sfeer van
gelijkwaardigheid. Er heerst daar allerminst een zakelijke of formele
werksfeer. (p. 161)

Deze constateringen wekken de suggestie dat de processen van democratisering en
informalisering gepaard zijn gegaan met een ‘erotisering’, een soepeler en subtielere
regulering van erotische en seksuele gevoelens. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk
gaat hier nader op in.

4b Het prostitutierapport

In een land als Turkije ontbreekt de organisatie en solidariteit van vrouwen
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nog vergaand en daar beschermt de staat prostituées door ghettovorming met
politiebewaking. In zo'n land, waar het respect voor vrouwen, en zeker voor ‘onreine’,
betrekkelijk gering is, zijn ook de gevaren waartegen bescherming wordt geboden
groter. In Nederlandmaakt dat geringe respect Turkse enMarokkaanse mannen ‘vaak
tot lastige klanten’, aldus het prostitutierapport, dat vervolgt: ‘Dat neemt niet weg
dat het ook bij Nederlandsemannen nogal eens aan respekt ten aanzien van prostituées
of ten aanzien van vrouwen in het algemeen ontbreekt, als gevolg waarvan bepaalde
vormen van dwang en geweld door de mannen absoluut “akseptabel” gevonden
worden of zelfs vanzelfsprekend’ (p. 38). De onderzoeker geeft aan dat prostituées
de problemen die zich hierdoor voordoen, de problemen van het ‘prostitutiedilemma’,
leren oplossen naarmate ze ervaring opdoen in het aanvoelen en taxeren van mannen.
Volgens de onderzoeker kunnen zij zo een zelfverzekerdheid en bedrevenheid
opbouwen die bij klanten respect afdwingt, die leidt tot stellige en duidelijke afspraken
en die de kans op geweld en andere vernederingen door klanten verkleint. Echter,
‘binnen de prostitutie-subcultuur [is] de sekse-rol-opvatting in het algemeen zeer
traditioneel’ (p. 21). Veel prostituées worden gekweld door twijfel en ambivalentie
ten aanzien van hun eigen bezigheden, hetgeen hen ervan weerhoudt ‘te spreken,
hun gevoelens te verwoorden en hun realiteit te articuleren. Deze zaken zijn mijns
inziens voorwaarden voor het grip krijgen op de eigen situatie’, constateert de
onderzoeker. De hulpverlening, vervolgt zij, zou erop gericht moeten zijn de
weerbaarheid van deze vrouwen te vergroten, onder meer door weerbaarheids- en
vechttrainingen aan te bieden, maar tegelijkertijd adviseert zij tot het geven van
voorlichting aan diezelfde hulpverleners om hun afwijzende houding tegenover
hoeren te doen verminderen en een herwaardering van het beroep tot stand te brengen.
Het is duidelijk waar de schoen wringt: hoe kan de vicieuze cirkel van het dwingende
verband tussen een gebrek aan maatschappelijk respect en een gebrek aan zelfrespect
worden doorbroken? (Vgl. Elias en Scotson 1976 en Van Stolk en Wouters 1980b.)
Uit een vergelijking van de adviezen die in dit rapport worden gegeven met de

maatregelen die in het dansrapport worden voorgesteld blijkt hoe sterk de processen
van individualisering en democratisering zich tussen de jaren dertig en de jaren
tachtig hebben doorgezet. Tot in de jaren zestig was het medisch en politioneel
toezicht houden op hoeren het belangrijkste uitgangspunt van beleid. Zoals de titel
van het prostitutierapport al aangeeft is het zelfstandig kunnen beschikken en beslissen
over het eigen lijf een uitgangspunt van beleid geworden. Zo'n uitgangspunt was in
de jaren dertig nog ondenkbaar. Een ander uitgangspunt, het recht op een omgang
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op basis van wederzijdse instemming, zou destijds nooit zo vergaand zijn
geïnterpreteerd: strenge maatregelen en toezicht staan haaks op wederzijdse
instemming. Van strenge maatregelen en toezicht is in het prostitutierapport geen
sprake meer; het is niet langer de bescherming door anderenmaar de zelfbescherming
die centraal staat. Zowel de aanbevolen vechttrainingen als de verbeteringen in de
hulpverlening zijn op vergroting van zelfbescherming gericht. Dit getuigt ook van
een andere staatsopvatting. De staat verschijnt niet in de functie van portier en
toezichthoudende dansmeester, maar eerder als subsidieverstrekker ter bevordering
van meer zelfbescherming van vrouwen en een hoger niveau van Wederzijds
Verwachte Zelfbeheersing in de omgang tussen de seksen.

5 De erotisering van het dagelijks leven

De strenge maatregelen die in het dansrapport werden voorgesteld hebben, voor
zover ze werden uitgevoerd, niet tot het gewenste resultaat geleid: het dansen is
‘seksueler, primitiever of instinctiever’ geworden, net zoals het kleden, (zonne)baden,
schrijven, filmen, converseren, opvoeden, verplegen, en wat niet. Het gevaar van
sociale degradering door menging van klassen en seksen komt tegenwoordig dan
ook heel wat minder direct in sociale ‘smetvrees’ tot uiting dan ten tijde van het
dansvraagstuk. Naarmate emancipatie- en egaliseringsprocessen zich doorzetten,
zagen de gevestigden zich geleidelijk gedwongen om hun angst voor die menging
sterker te beteugelen, hun machtsverlies te incasseren en zich in te schikken. De
stijgende groeperingen werden op hun beurt meer en meer gedwongen in het
informelere en sterker gemengde sociale verkeer te voldoen aan de hogere eisen die
dat verkeer hen stelde - dé manier om hun gestegen machtskansen in machtswinst
om te zetten. Naarmate de onderlinge sociale en psychische afstand in een vrijere
omgang geringer werd - vrouwen kijken bijvoorbeeld niet langer ‘zedig’ vóór zich,
ook niet op straat - en de dominante gedragsstandaard sociale en seksuele toenadering
of mijding minder strak en formeel voorschreef, vergde dat van alle betrokkenen een
subtielere taxering, een fijngevoeliger in- en aanvoelingsvermogen en een grotere
flexibiliteit. Niemand vindt het immers leuk om afgewezen te worden en niemand
stelt toenadering steeds op even hoge prijs. Daarom zijn de antennes voor zowel
toenaderings- als mijdingsgedrag verfijnd, hetgeen tevens gepaard is gegaanmet een
groeiend bewustzijn van de erotische aspecten in de omgang en met een toenemende
openheid in dit opzicht, een erotisering van het dagelijks
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leven. De erotiek die, net als de seksualiteit, in het proces van formalisering steeds
verder achter sociale en individuele coulissen was geraakt, is daar in het proces van
informalisering als het ware weer achter vandaan gekomen en is tot op zekere hoogte
weer deel van het openbare leven geworden. In dat proces is ook de aandacht voor
het lichaam gegroeid. Zo blijkt uit de veranderingen in contactadvertenties dat de
‘evaluatieve opmerkingen over het uiterlijk’ sterk zijn toegenomen (Zeegers 1988:
251). In die advertenties klonk het verlangen naar de ‘beschaafde’ genoegens van
een zoveel mogelijk op elkaars genot afgestemd en daarin aan elkaar gewaagd
lichamelijk contact steeds luider. En ook de nota over seksueel geweld constateert
dat zich ‘in de media, in de reclame en in de zogenaamde massalectuur een proces
van “pornografisering” [lijkt] af te spelen’ (p. 47).
Vooral tijdens de ‘seksuele revolutie’ hebben mensen hun seksuele en erotische

affecten omvattender en preciezer leren (onder)kennen en flexibeler leren beheren.
Steeds meer mensen lijken betere verstaanders van halve woorden en onaffe gebaren
te zijn geworden en dus gevoeliger voor allerlei variaties in erotisch toenaderings-
en mijdingsgedrag: een subtilisering van de hofmakerij en een erotisering van de
omgang tussen de seksen. Met inachtneming van de nog bestaande verschillen tussen
de seksen, raakten beide steeds beter bedreven in zowel het bedwingen als het uiten
van erotische en seksuele affecten, al naar gelang de uitkomst van het wederzijds
aftasten van elkaars aantrekkingskracht én elkaars remmingen. Allerlei erotische en
seksuele variaties raakten in dat proces geaccepteerd of getolereerd, terwijl weer
andere variaties - omgangsvormen die tot voor kort werden geaccepteerd of
getolereerd - steeds duidelijker en collectiever als ‘grof’, ‘achterlijk’ of ‘zielig’
werden ervaren en als zodanig bestreden. De bestrijding van seksueel geweld en
seksuele intimidaties is er een voorbeeld van. De sensitivering en erotisering van het
sociale verkeer hield dus in dat mensen zichzelf vaker erotische en seksuele gevoelens
en gedachten toestonden, en dat ze daar, binnen die bepaalde grenzen, ook vaker
uiting aan gaven. Erotische toespelingen zijn frequenter, wederzijdser, openhartiger
en subtieler geworden. Ze variëren van speelse en onverplichtende vormen tot directe
hofmakerij.8

Zo'n omgang kan alleen tot stand komenwanneer allen zichzelf en elkaar dwingen
tot een hoger niveau van zelfregulering, vooral tot een hoger niveau van wederzijds
verwachte beheersing van gewelddadige en intimiderende impulsen, al dan niet
seksueel van aard. Tegenwoordig wordt die meer subtiele beheersing van hartstochten
ook verwacht in de nissen van de samenleving die vroeger in het donker bleven,
zoals achter de sociale coulissen van gezinswoning en bordeel. Ook daar worden
geweld en intimi-

Cas Wouters, Van minnen en sterven. Informalisering van omgangsvormen rond seks en dood



166

daties bestreden met stijgende morele verontwaardiging en met ‘van overheidswege
getroffen maatregelen.’ Zo worden mannen tegenwoordig ook wettelijk gehouden
tot het intomen van hun gewelddadige en seksuele impulsen tegenover hun ‘eigen’
vrouw en kinderen: verkrachting in het huwelijk en incest zijn niet alleen strafbaar
(geworden), maar op deze gebieden is ook een steeds actiever opsporings- en
vervolgingsbeleid gevoerd.
Naarmate de pacificering van het sociale verkeer zich zodanig heeft uitgebreid

dat mensen er vrij zeker van konden zijn dat zij elkaar niet zo gauw met geweld te
lijf zouden gaan, is het mogelijk geworden om weer wat vrijmoediger met seks en
geweld te experimenteren, dus om wat vaker en wat eerder uit te dagen tot
krachtmetingen op deze gebieden. Zo zijn seksuele en gewelddadige emoties niet
alleen als onderwerp van gesprek geaccepteerd geraakt, maar steeds meer mensen
namen bovendien de vrijheid ook ‘lucht’ aan die aspecten van hun gemoed te geven.
Op die manier zijn ze hun eigen emotieregulering en die van anderen op de proef
gaan stellen - in hoofdstuk II kwamen al enkele voorbeelden uit de geschiedenis van
dit soort provocaties aan de orde. Steeds meer mensen werden in dit proces
geconfronteerd met staten van opwinding en verleidingen9 die ze eerder slechts als
angsten en gevaren hadden gekend - niet alleen de spanning van ‘sex and drugs and
rock and roll’, maar ook de verleidingen van belastingontduiking, (winkel)diefstal,
zwart rijden in het openbaar vervoer, schelden en vloeken.
Uitdagen, provoceren, het overwinnen van angsten en het opzoeken van grenzen

is een geliefd soort van sport geworden die zich ook voordoet in het rijk van
verbeelding en amusement: zowel wat seksuele als gewelddadige impulsen aangaat
is daar een levendige en uitgebreide ‘pornografie’ ontstaan, waarbij de geweldsporno
sterker verspreid en geaccepteerd lijkt dan de seksporno - Tom Wolfe spreekt van
‘pornoviolence’:

Violence is the simple, ultimate solution for problems of status competition,
just as gambling is the simple, ultimate solution for economic competition.
The old pornography was the fantasy of easy sexual delights in a world
where sex was kept unavailable. The new pornography is the fantasy of
easy triumph in a world where status competition has become so
complicated and frustrating. (Wolfe 1976: 162)

Het opzoeken van de grens in onderlinge uitdagingen10 en het opsnuiven van de
gevaren die zich aan de andere kant ervan bevinden, kunnen de
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gezochte opwinding verschaffen. Dat ‘opsnuiven van gevaren’ wordt soms heel
letterlijk genomen:

Een cocaïnegebruiker van 23 jaar: ‘De eerste keer dat je coke neemt ben
je bang, omdat je niet weet wat het is. Maar je wilt die angst overwinnen.’
(Van Hunnik 1989: 505)

We ontmoeten hier in zekere zin de directe tegenhanger van wat Van Stolk en ik de
‘gemoedsrust van de verzorgingsstaat’ hebben genoemd. In de hoofdstukken I en III
is er al op gewezen dat het onproblematischer worden van fysieke veiligheid en
materiële zekerheid allerlei relationele problemen die voorheen in het donker bleven
voor het voetlicht heeft gebracht. Zo is er ook een toename van ‘risicozucht’ te
bespeuren, die zich onder meer uit in een wedijver in zelfregulering. De erotisering
van het dagelijks leven past zo bezien in de tendens tot het provoceren van elkaars
en de eigen zelfregulering in een ‘quest for excitement’ (Elias en Dunning 1986).

Eindnoten:

1 Op voorstel van de stichting Handen Thuis en van het Clara Wichmann Instituut heeft
staatssecretaris Ter Veld (Sociale Zaken) op het congres ‘Ongewenste intimiteiten, gewenste
rechten’, gehouden te Rotterdam op 22 februari 1990, toegezegd de term ‘ongewenste
intimiteiten’ te vervangen door ‘seksuele intimidaties’.

2 Deze verbanden gelden niet alleen voor de relaties tussen de seksen, maar waarschijnlijk ook
voor die tussen de klassen (zie Hoofdstuk II), en misschien ook voor die tussen staten (zie
hoofdstuk XI).

3 Vgl. hetgeen Norbert Elias hierover opmerkt: ‘Zelfs de geboden die aan het geslachtsleven zijn
opgelegd en de grote automatische angsten waarmee dit zo sterk wordt ingeperkt, komen
tegenwoordig zeker niet alleen voort uit de elementaire noodzaak tot het reguleren en op elkaar
afstemmen van de verlangens van veel mensen die met elkaar samenleven; zij komen ook voor
een deel voort uit de hoge spanningsdruk waaronder de boven- en vooral de middenlagen van
onze samenlevingen leven; ook deze angsten hangen heel nauw samenmet de angst voor verlies
van kansen op bezit en prestige, met angst voor maatschappelijke degradatie, voor vermindering
van de kansen in de harde concurrentiestrijd - angsten die door het gedrag van de ouders en
opvoeders al vroeg op het kind inwerken’ (Elias 1982 II: 342).

4 Dit dilemma doet ook denken aan de purser die erop wijst hoe moeilijk het is om te schakelen
tussen dienstbetoon en leiding geven. Zie hoofdstuk VII.

5 De onderzoekers hebben hier (en ook in: De Bruijn en Timmerman 1986b: 174) ten onrechte
de gerapporteerde ongewenste omgangsvormen gelijk gesteldmet die welke feitelijk voorkomen:
zij schrijven ‘voorkomen’ in plaats van ‘worden gerapporteerd’. Waarschijnlijk is ook daarom
deze plausibele interpretatie van het verrassend genoemde verband achterwege gebleven. Later,
in een artikel in het AST (De Bruijn en Timmerman 1988) nemen zij deze interpretatie over.
Zij dient als hypothese in de dissertatie van de tweede auteur, een hypothese die wordt bevestigd
(Timmerman 1990).

6 In navolging van Aafke Komter wordt het opnemen in het geweten van de dominante
omgangscode nogal eens als een ‘onzichtbaar machtsmechanisme’ aangeduid (Komter 1985).
Toch is deze ‘identificatie met gevestigden’, voor wie geleerd heeft daar oog voor te hebben,
zichtbaar genoeg.

7 De onderzoekers noemen deze afdeling ‘geëmancipeerd’ en gebruiken de term ‘geseksualiseerde
werksfeer’ voor afdelingen waar seksuele intimidaties schering en inslag zijn.
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8 De angst voor AIDS zal veel mensen ertoe hebben gebracht een erotische spanning minder gauw
door te zetten in seksueel verkeer, maar het valt niet te verwachten dat het trekken van die grens
de spanning zal doen verminderen, eerder integendeel. Ook in dat opzicht stelt de opkomst van
deze nieuwe ziekte hogere eisen aan de zelfregulering.

9 In ‘Mijn Geboortedag’ schrijft Kees van Kooten: ‘Het is een zelftankstation en wanneer ik,
mijn pompnummer onthoudend, naar binnen loop om af te rekenen (na als altijd even te hebben
rondgekeken hoe ik, zonder te betalen, ongezien weg zou kunnen scheuren) krijg ik een Gratis
Drinkglas’ (Van Kooten 1986: 9). Tussen haakjes illustreert hij hier een bewustzijn dat ‘als
altijd’ let op de aanwezige dwang van anderen, even automatisch als dat vroeger fatsoenlijke
lieden als Van Kooten de verleiding daartoe uit hun bewustzijn dwongen, al was het maar uit
angst voor het besef dat ook zij zelf aan zulke ‘onfatsoenlijke’ verleidingen blootstaan.

10 Ook in de recente manieren van zich kleden zijn symbolische en rechtstreekse provocaties
verscholen. Voorbeelden zijn de puntige, scherpe onderdelen van de punkuitrusting, de
doorkijkbloes, ‘hot pants’ etcetera.
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Hoofdstuk VII
Stewardessen en informalisering; naar een sociologie van
emotieregulering

In de jaren tachtig is onder sociologen, psychologen en historici de aandacht voor
emoties en emotiereguleringen sterk toegenomen. Er verscheen een stroom van
boeken en artikelen over dit onderwerp op demarkt.1Binnen deAmerican Sociological
Association zowel als binnen de British Sociological Association werden aparte
studiegroepen met de naam ‘sociology of emotions’ opgericht, en een van de
kopstukken in de theoretische sociologie, Randall Collins, rekent deze tak van
sociologiebeoefening tot de gebieden waar over de toekomst van het vak wordt beslist
(Collins 1986: 1348).
In de jaren zeventig vergeleek de socioloog Den Hollander romanliteratuur over

het Amerikaanse landstadje (‘small town’) met sociologische studies over dat
onderwerp. Zijn conclusie - ‘In het algemeen besteden sociologen weinig aandacht
aan het emotionele leven van demensen die ze bestuderen, terwijl dit juist een centrale
plaats bij de romanschrijver inneemt’ - is door de groeiende aandacht voor dat
emotionele leven onder sociale wetenschappers nog niet achterhaald, maar het verschil
is wel aan het verminderen (Den Hollander z.j.: 38). Deze toename van de
belangstelling voor emoties en emotieregulering wijst op een andere houding, zij is
zelf deel van veranderingen in emotieregulering.
In 1983 verscheen The Managed Heart, Commercialization of Human Feeling,

geschreven door Arlie Russel Hochschild, en afgaande op het succes ervan kan het
worden beschouwd als een van de belangrijkste representanten van wat inmiddels
de ‘sociology of emotions’ heet (Hochschild 1983). In 1983 kreeg dit boek de New
York Times Book of the Year Award, later won het nog andere prijzen en in 1990
verscheen ook een vertaling in het Duits. Hochschild pretendeert een ‘new social
theory of emotions’ te presenteren, gebouwd op het werk van Dewey, Gerth and
Mills, Goffman, Darwin en
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Freud, maar het boek lijkt mij toch voornamelijk interessant vanwege de beschrijving
van het werk van stewardessen en van de eisen die dit werk stelt aan hun
emotieregulering (emotion management). In dit hoofdstuk wil ik Hochschilds
benadering van de sociologie van emoties contrasteren met die van de figuratie- of
processociologie, en haar resultaten van een studie naar stewardessen bij Delta
Airlines USA vergelijken met de gegevens uit een aantal interviews die ik hield met
personeelsleden van de KLM.

1 Hochschilds ‘sociologie van emoties’

The Managed Heart past binnen de cultuurcritiek in Amerikaanse stijl - zoals ook
het werk van Christopher Lasch, Richard Sennett, Phillip Slater, Lionel Trilling en
Ralph Turner, die allen worden geciteerd. A. de Swaans typering van de strekking
van het werk van een aantal van de genoemde cultuurcritici gaat wat mij betreft ook
op voor Hochschilds boek:

Dat wat maatschappelijk is toegestaan dient slechts om mensen beter uit
te buiten en te beheersen - een voortzetting van Marx - en dat wat
maatschappelijk is toegestaan kan nooit het wezenlijke zijn, met dank aan
de psycho-analyse. (De Swaan 1979: 498)

Bij Hochschild treft men dit perspectief aan in de vorm van een combinatie van
Goffmans dramaturgisch perspectief met een Amerikaanse variant van de Frankfurter
Schule. Kapitalisme en commercialisering, vooral ‘de commercialisering van
menselijk gevoel’, bedreigen in deze visie het ‘ware ik’ (real self) en dwingenmensen
ertoe de spanning tussen hun ‘ware ik’ en hun ‘toneel-ik’ als normaal te accepteren
(p. 185).
Zij noemt haar boek ‘a set of illustrated ideas of how society uses feeling’ (p. 17),

maar al gauw blijkt dat het begrip samenleving bij haar kapitalisme betekent. Zij
gebruikt beide begrippen nogal eens als synoniemen, die beide vooral verwijzen naar
commercieel gedrag, naar gedrag met een winstmotief:

Smiles, moods, feelings and relationships have become ‘products’, thus
belonging more to an organization and less to the self. (p. 198)

Van alle instituties en organisaties - zoals gezinnen, scholen, kerken en staten - die
in aanmerking komen om de totstandkoming van deze ‘produk-
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ten’ te bestuderen, beperkt zij zich tot de commerciële. Van alle sociale dwang die
aanzet tot veranderingen in de gedrags- en gevoelsstandaarden neemt zij alleen
commerciële dwang serieus: gevoelens ‘raken onderhevig aan de regels van
massaproductie’ (p. 198).
Het onderscheid tussen privé en openbaar is bepalend voor de opzet van het hele

boek: in deel I van haar boek behandelt Hochschild het ‘privé-leven’, vooral vanuit
het dramaturgisch perspectief, en deel II gaat over het publieke domein van de arbeid.
Het is niet moeilijk te constateren dat het ‘privé-ik’ (private self) door haar voor het
echte ‘ware ik’ wordt gehouden. Een basisidee van haar boek is bijvoorbeeld dat ‘the
individual navigation of the emotional waters ... has the purpose of welfare and
pleasure’ (p. 119), terwijl er in het publieke domein een winstmotief insluipt waardoor
die navigatie ‘becomes processed, standardized and subjected to hierarchical control’
(p. 153). Hochschild plaatst hier een wensdroom en een schrikbeeld tegenover elkaar.
Zij presenteert zichzelf daarmee als verdedigster van de ‘vrije’ en ‘ware’
privé-emotiehuishouding (private emotional systems); iets daarvan wil ze ‘forever
wild’ houden (p. 22). Omwille van dit streven ontdoet zij het privé-leven van de druk
van instituties, stelt zij de belangen van vliegtuigmaatschappijen en hun als
marionetten glimlachende stewardessen lijnrecht tegenover elkaar, en negeert ze die
van de reizigers volkomen:

-smiling is separated from its usual function, which is to express a personal
feeling, and attached to another one - expressing a company feeling. (p.
127)

-They are not selling themselves, they are selling the company. (p. 109)

De eisen die aan de emotiehuishouding van ‘vliegend personeel’2 worden gesteld
zijn inderdaad nogal hoog - daarover straks meer - maar in deze zinnen worden de
stewardessen afgeschilderd als de perfecte industriële robots, die zij op andere plaatsen
in het boek in het geheel niet blijken te zijn.

2 Zelfregulering: emotionele impulsen
én tegen-impulsen

Zoals veel andere sociale wetenschappers ziet Hochschild aangeleerde,
geïnternaliseerde emotiebeheersingen meestal over het hoofd. Dat er ver-
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schillende balansen van emotionele impulsen en tegen-impulsen bestaan, kan binnen
haar perspectief eigenlijk niet worden gezegd. Het past er niet in. Haar formuleringen
suggereren dat, wanneer maar de dwang die uitgaat van maatschappijen en instituties
zou wegvallen, de natuurlijke zelfregulering van individuen als vanzelf te voorschijn
zou komen. Deze gedachtengang gaat er geheel aan voorbij dat mensen, vergeleken
bij andere dieren, met maar heel weinig natuurlijke zelfregulering worden geboren
en dat wat zij mogelijk aan natuurlijke of niet-aangeleerde vormen van zelfregulering
bezitten, versmolten is met aangeleerde vormen. Het leerproces waarin kinderen hun
zelfregulering opdoen is van meet af aan afgestemd op de vorming van een sociale
habitus (Elias 1982 en 1989: 307-316, Bourdieu 1984), op het zich eigen maken van
sociale standaarden van drift- en emotieregulering. Hochschild daarentegen splitst
de zelfregulering in tweeen: in het privé-leven worden emotiereguleringen ‘used in
exchanges under the guidance of feeling rules’ (p. 18), in de publieke sector
‘institutions - such as corporations - control us’ (p. 218). Haar ‘nieuwe sociale theorie
van emoties’ is dus gebouwd op het traditionele beeld van mensen dat Norbert Elias
de ‘homo clausus’ heeft genoemd: ‘a human self-image according to which the true
self of a person is hidden deep inside - one cannot be quite sure inside of what’ (Elias
1987a: 356).

3 Emotie-arbeid in ontwikkelingsperspectief

Hochschild hanteert een korte-termijnperspectief dat in meer dan één opzicht
misleidend is. Zo bouwt zij haar theorie op het onderscheid privé-publiek, terwijl dit
onderscheid pas in de loop van lange-termijnprocessen geleidelijk aan betekenis
heeft gewonnen. Het verlangen naar ‘privacy’ bijvoorbeeld is tamelijk recent en
vrijwel beperkt tot industriële, complexe samenlevingen (vgl. de paragraaf ‘Van
afstand naar privacy’ in hoofdstuk V). Hochschild doet alsof het van alle tijden is.
Ook over andere zaken schrijft zij alsof het recente nieuwigheden betreft, terwijl het
in feite om ontwikkelingen gaat die zich al millennia voordoen. Bijvoorbeeld een
formulering als

it is not simply individuals who manage their feelings in order to do a job;
whole organizations have entered the game, (p. 185)

suggereert dat die organisaties dit pas onlangs zijn gaan doen. Maar, de
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organisaties van stamhoofden, koningen, krijgers, priesters, staatslieden, etc. konden
geen van alle functioneren zonder een vergaande regulering van emoties. Al in de
tijden dat mensen leerden vuur te beheersen moet er een vorm van sociale organisatie
en controle zijn geweest die strekte tot een zodanige regulering van driften en emoties
dat het vuur bleef branden en toch geen schade aanrichtte (Goudsblom 1984-1988).
In een later tijdperk, maar nog lang voor de Industriële Revolutie ontwikkelden zich
politieke en religieuze instituties (staten en kerken); de mensen aan de top van deze
organisaties voldeden aan alle voorwaarden die Hochschild noemt om te kunnen
spreken van ‘emotional labor jobs’: zij waren (1) aangewezen op vele directe (face
to face) contacten, (2) waarin zij bepaalde stemmingen (emotional states) moesten
opwekken en waarin (3) een mate van sociale controle over de emotionele activiteiten
van alle betrokkenen was geboden. In processen van differentiatie en integratie van
sociale functies, van uitbreiding en verdichting van interdependentienetwerken, steeg
de sociale standaard van zelfregulering zódanig dat steeds meer mensen ‘emotional
labor’ zijn gaan verrichten, óók mensen in niet-leidinggevende posities - zoals
stewardessen.
Van de hier geschetste ontwikkelingen behandelt Hochschild slechts het proces

van commercialisering in deze eeuw. In een verder verleden denkt zij zich blijkbaar
een ideale samenleving:

what once was a private act of emotion management is now sold as labor

en

what was once a privately negotiated rule of feeling or display is now set
by the company's Standard Practices Division. (p. 186)

Zo'n ideale samenleving heeft echter nooit bestaan; emotiereguleringen, de regels
voor gevoelens en uitingen daarvan (display), waren nooit alleen maar een
‘privé-zaak’.

4 De civilisering van emoties en informalisering

Hochschilds visie staat haast diametraal tegenover de in dit boek ge-
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presenteerde processociologische visie. In deze visie heeft de ontwikkeling zich
eerder in omgekeerde richting voltrokken: emoties kunnen tegenwoordig juist op
meer gevarieerde en flexibele wijze tot uiting worden gebracht; die uitingen worden
minder snel gestigmatiseerd en er valt openlijker over te onderhandelen. De hier
ontvouwde informaliseringsthese contrasteert sterk met Hochschilds conclusie dat
uitwisselingen van emoties ‘that were once idiosyncratic and escapable are now
standardized and unavoidable’ (p. 186). Voor zover zij bedoelt dat de sociale dwang
tot zelfdwang sterk is toegenomen - inderdaad. Maar in deze eeuw heeft dat proces
juist de basis gelegd voor een toename van gedrags- en gevoelsalternatieven.
Ook het besef dat ieders emoties worden gereguleerd is in dit proces gestegen,

samenmet een stijging van sociale kennis en zelfkennis. Met behulp van dit gestegen
besef zijn mensen hun emoties en emotiereguleringen ook bewuster gaan gebruiken
als instrumenten om zich in het leven te oriënteren en te doen gelden. Zo kregen ook
in de - al dan niet openlijk gestreden - statuswedijver emotieregulering, zelfkennis
en sociale kennis een groter gewicht ten opzichte van andere criteria zoals afkomst,
opleiding, beroep en inkomen. De spanningsbalans in hun omgangsvormen - zo direct
én ook zo tactvol mogelijk3 - werd hoger opgevoerd: tussen de grenzen van dóórslaan
en dichtklappen, tussen de extremen van té direct (grof) en té behoedzaam (verlegen)
nam het aantal geaccepteerde en gerespecteerde gedrags- en gevoelsvariaties en
nuances toe.
In Hochschilds sociale theorie van emoties zijn deze ontwikkelingen niet

verdisconteerd, maar soms verlaat zij die theorie voor een uitstapje en in een daarvan
gebruikt zij enkele termen die op een informaliseringsproces duiden: ‘straight
exchanges’, waarin men zich keurig volgens de regels gedraagt, zijn in waardering
gedaald ten opzichte van ‘improvisational exchanges’, waarin de regels bekend
worden verondersteld om er vervolgens mee te spelen of ze ter discussie te stellen
en te veranderen. Deze laatste omgangsvorm noemt ze toepasselijk ‘the jazz of human
exchange’ (p. 79). Tevens wijst zij erop dat de toegenomen ‘emotie-arbeid’ aanzet
tot grote inventiviteit om de kosten van die arbeid te drukken, evenals tot pogingen
‘to reclaim themanaged heart’ (p. 197). De toegenomenwaardering voor authenticiteit
heeft er volgens Hochschild toe geleid dat ‘onze belangstelling naar binnen is
geslagen. Wat ons nu vooral boeit is hoe we onszelf voor de gek houden’ (p. 192).
In termen van Riesman: Mensen zijn inderdaad meer ‘innerdirected’ geworden
naarmate zij meer belang aan zelfkennis gingen hechten. Toch is dit maar de halve
waarheid: ook het belang van sociale kennis is gestegen - men is tevens meer
‘otherdirected’ geworden (vgl.
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Riesman 1950). Naarmate het netwerk van onderlinge afhankelijkheden waarin
mensen leven dichter en hechter werd, groeide de druk om zich van het ‘culturele
kapitaal’ (Bourdieu 1989) van zelf- enmensenkennis te voorzien. De spanningsbalans
tussen ‘inner- en otherdirectedness’ is geïntensiveerd, en de spankracht van de
ik-wij-balans4 hoger opgevoerd.
Informalisering veronderstelt een ‘emancipatie van emoties’. Het vrijmaken en

uitwisselen van die emoties in informele contacten kan een plezierige spanning
teweegbrengen. Het zoeken naar een dergelijke opwinding - een ‘quest for exitement’
(Elias en Dunning 1986) - is tegenwoordig niet langer beperkt tot aparte gebieden
zoals sport en kunst, maar strekt zich, zoals ik later in dit hoofdstuk zal betogen, uit
tot vrijwel alle levensgebieden (zie hiervoor ook het slot van de hoofdstukken VI en
IX).

5 Geïrriteerde nostalgie

Zoals in allerlei ander werk in de traditie van cultuurkritiek zijn ook in het boek van
Hochschild vele vormen van romantische idealisering waar te nemen. Zo schrijft
Hochschild dat spontaniteit tegenwoordig als een deugd wordt behandeld (p. 22),
zonder evenwel op te merken dat dit slechts geldt voor geweldloze en niet al te
vijandige of vernederende vormen. Haar uitspraak ‘the more the heart is managed,
the more we value the unmanaged heart’ (p. 192) suggereert het bestaan van
‘unmanaged hearts’, en die treft men hooguit aan bij pasgeboren babies. Inderdaad,
ouders zijn de driften en emoties van hun kinderen voorzichtiger en terughoudender
gaan kanaliseren. Commanderen van kinderen en hen voor voldongen feiten stellen,
werden steeds gevaarlijker gevonden: ‘hun wil breken’ is van een pedagogisch advies
tot een schrikbeeld geworden (Israëls 1989; Rutschky 1977). Ouders kregen er steeds
meer voor over de gedrags- en gevoelsalternatieven van hun kinderen te vergroten,
maar zij stonden daarmee voor de opgave de emoties van hun kinderen in die banen
te leiden welke kunnen voeren tot vormen van spontaan gedrag die henzelf noch
anderen schade berokkent. Dat vergt een voortdurend afwegen van het toegeven aan
de ‘spontane’ emoties van het moment tegenover de op grond daarvan te verwachten
emoties in de toekomst.5

Men kan het ideaal van een ‘pure’ spontaniteit projecteren op Nobele Wilden, op
Kinderen of in een Wit Verleden - Hochschild vertoont die neiging, en zij is zoals
gezegd lang niet de enige -, maar zo'n projectie schept slechts de frustratie van het
onbereikbare; het blijft opgesloten in een
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verloren paradijs en zet eerder aan tot rancune of lethargie dan tot een
emotieregulering die een ‘achterdeur van het paradijs’6 zou kunnen openen.
Dezelfde geïrriteerde nostalgie ligt ten grondslag aan de weergave van ‘de kosten

van emotie-arbeid’ voor het cabinepersoneel. Aan het einde van haar boek vat
Hochschild deze kosten samen. Zij doet dat door drie ‘instellingen’ (stances) te
beschrijven die deze arbeiders ten opzichte van hun werk lijken in te nemen, en door
van elke instelling de risico's aan te geven:

In the first, the worker identifies too wholeheartedly with the job, and
therefore risks burnout... The human faculty of feeling still ‘belongs’ to
the worker who suffers burnout, but the worker may grow accustomed to
a dimming or numbing of inner signals. And when we lose access to
feeling, we lose a central means of interpreting the world around us... In
the second, the worker clearly distinguishes herself from the job and is
less likely to suffer burnout; but she may blame herself for making this
very distinction and denigrate herself as ‘just an actor, not sincere.’ In the
third the worker distinguishes herself from her act, does not blame herself
for this, and sees the job as positively requiring the capacity to act; for this
worker there is some risk of estrangement from acting altogether, and
some cynicism about it - ‘we're just illusion makers.’ (p. 187-8)

Het eerste risico dat zij noemt doet naïef aan.Maar weinig mensen lijken zich volledig
met hun werk te identificeren. De meerderheid van Hochschilds respondenten doet
het in ieder geval niet. En in mijn interviews zeiden juist de respondenten die zich
het sterkst met de KLM identificeerden nadrukkelijk dat zij niet graag iets zouden
vertellen dat de goede naam van het bedrijf zou schaden. Ze zeiden dit om hun
verdedigende houding - ‘Denkt U nu niet dat...’ - te rechtvaardigen. Hun privé-ik en
publiek-ik waren geenszins zo sterk versmolten dat ze zich niet meer bewust waren
van hun presentatiebeleid (impression management). Een sterke identificatie of een
grote betrokkenheid met het werk sluit dus een behoorlijke dosis distantie geenszins
uit, noch het besef dat men zichzelf presenteert. Ook Hochschild zegt ‘people are
made increasingly aware of incentives to use feeling’ (p. 197) en in complexe
samenlevingen zoals in het industriële Westen lijkt het erg onwaarschijnlijk dat
iemand zich níet zal realiseren gevoelens te gebruiken en een ‘presentatiebeleid’ te
ontwikkelen. De ontwikkeling van ‘an instrumental stance toward feeling, in and off
the job’ - waarover Hochschild zoveel morele verontwaardiging uitstort - is precies
de reden waarom het ‘dramaturgisch perspectief’ met zijn scheiding van voor en
achter de sociale
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coulissen zich zo wijd heeft verbreid, zowel in de sociolologie als in de rest van de
samenleving.
Bovendien, als ‘kinderen uit de middenklassen gevoelens leren beschouwen als

instrumenten die ze kunnen gebruiken’ (p. 158) en vliegend personeel ‘wordt
geselecteerd op grond van een bepaald soort extraverte middenklassenmanieren’ (p.
97), waarom doet Hochschild dan alsof ze in dienst komenmet een versmolten privé-
en publiek-ik, alsof ze zich pas in hun beroep ‘een instrumentele instelling tegenover
gevoelens’ eigen maken?
Ook het tweede risico, zichzelf toneelspelen verwijten, is nauwelijks reëel. Men

kan zichzelf ervan beschuldigen gevolg te hebben gegeven aan de impuls zich
superieur of inferieur op te stellen, of de situatie verkeerd te hebben ingeschat, zodat
men ofwel te open, informeel en ‘authentiek’ is geweest, ofwel te formeel en niet
oprecht genoeg.Men kan zichzelf ook beschuldigen van een laks of armzalig optreden,
maar in al deze gevallen gaat het niet om het feit datmen zichzelf presenteert, maar
om de wijze waarop dat gebeurt: de vaardigheid waarmee men gevoelens hanteert
en de motivatie die eraan ten grondslag ligt.
Het derde risico - vervreemding, cynisme - loopt iedereen, van de koffiejuffrouw

tot Woody Allan. Omdat niemand erin slaagt zich constant even bewust te zijn van
de ambivalenties in zijn verhoudingen en van de eindigheid ervan, kan elke herhaalde
confrontatie ermee aanleiding geven tot cynische of ontheemde gevoelens: ‘Wat is
dit voor een poppenkast! Wat doe ik hier eigenlijk?’ - of erger. De kunst dit risico
te verkleinen, te overwinnen of te ontlopen is eveneens afhankelijk van vaardigheid
en motivatie, van de kunst van emotieregulering. Kennelijk had de meerderheid van
Hochschilds respondenten zich deze kunst dermate eigen gemaakt dat zij hun cynische
en ontheemde gevoelens tot eigen tevredenheid de baas waren; zij beschouwden
immers zowel hun privé-leven als hun werk als betekenisvol en ‘echt’, elk ‘op zijn
eigen manier en tijd’ (p. 133). Hoe groot deze meerderheid is, zegt Hochschild niet.
Over hen vertelt zij slechts dat ze niet over hun gevoelens praten als zijnde spontane,
natuurlijke voorvallen, maar alsof het objecten zijn die ze hebben leren beheersen
en besturen (p. 133). Haar voorbeelden tonen echter aan dat deze stewardessen hun
gevoelens niet alleen als spontane voorvallen beschouwen, maar ook als impulsen
die ze hebben leren reguleren. In hun werkomstandigheden is zo'n instelling ook
geboden. Met die instelling kunnen stewardessen en anderen in dienstverlenende
beroepen hun werk ook zonder cynisme opvatten als het scheppen van sfeer - van
aangename illusies - precies zoals ze een Kerstdiner of een Sinterklaasfeest kunnen
organiseren zonder in het kindje Jezus of in Sinterklaas te geloven.
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Vanuit het perspectief van emotieregulering treden dus twee reacties op de
geïntensiveerde statusconcurrentie en stijgende eisen aan de emotieregulering voor
het voetlicht: irritatie en nostalgie (of romantisering). Beide komen meestal
paarsgewijs voor en afhankelijk van de balans tussen die twee kan de reactie
geïrriteerde nostalgie dan wel nostalgische irritatie worden genoemd. De traditie van
cultuurkritiek in de sociale wetenschappen biedt vele voorbeelden. Naast de
geïrriteerde nostalgie van Hochschild kan ook het bekende boek The Culture of
Narcissism van Christoffer Lasch als voorbeeld gelden. Het vertoont zowel de sporen
van irritatie over de hedendaagse ‘narcistische cultuur’ als van een nostalgisch
verlangen naar een vaag verleden waarin vaders nog veeleisend en rechtvaardig
waren (Lasch 1979). In het werk van Ariès (zie hoofdstuk VIII en IX) bestaat irritatie
over de door hem geconstateerde hedendaagse verdringing van het sterven en er is
nostalgie over een ver verleden waarin de dood nabij en vertrouwd heet te zijn.
Het verband tussen nostalgie en de intensivering van de prestigestrijd, vooral op

het gebied van zelfregulering en ‘zekerheid van optreden’ (zie hoofdstuk II) is door
Tom Wolfe op een opmerkelijke wijze naar voren gebracht. In zijn essay ‘Funky
Chic’7 wijst hij op kenmerken van nostalgie in de informele kleding uit de jaren
zestig. Hij beschrijft hoe ‘well-to-dowhites in America began to discover the raw-vital
reverse-spin funk thrill of jeans in the early sixties.’ Dit gevoel en gedrag werd niet
gedeeld door het armere en zwarte deel van de Amerikaanse samenleving,

so that somehow the sons of the slums have become the Brummels and
Gentlemen of Leisure, the true fashion plates of the 1970's, and the Suns
of Eli dress like the working class of 1934. (Wolfe 1976: 184-189)

Dit doet hem sterk denken aan

London during the Regency period (roughly, 1800 to 1830). ... Both young
men and women of the upper classes were swept by nostalgie de la boue
- a longing to recapture the raw and elemental vitality of the lower orders.
They took on the manners and dress of the more dashing lower-class types
as a fashion. ... The Regency was a period of unparalleled affluence in
England. The middle classes had had so much new money they threw
traditional social lines into great confusion in London. ... The various
modes of nostalgie de la boue were in large part the young aristocrats'
means of setting themselves apart
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from themiddle classes.Wealth was no longer a buffer between the classes;
but the old aristocratic manner of confidencewas. The middle classes had
money but lacked the confidence to be anything but ever more ornately
respectable. (Wolfe 1968: 169)8

6 Interviews met Nederlandse stewardessen

Hochschilds concentratie op de ‘kosten’ van ‘emotie-arbeid’ onder verwaarlozing
van processen van informalisering, heeft ook een vertekening van haar empirische
resultaten met zich gebracht, zoals kan blijken uit de nu volgende vergelijking van
haar gegevens over stewardessenmet de gegevens die ik in een verkennend onderzoek
heb verzameld.9

Hoewel de ondertitel van Hochschilds boek aandacht voor veranderingen
suggereert, biedt het voornamelijk een statische momentopname. Hochschild noemt
de stroomversnellingen in de luchtvaartindustrie (industry speed-ups) uit het begin
van de jaren zeventig en tachtig, alsmede de invloed van een sterkere vakbond in het
inperken van de aanspraken van het bedrijf op de emotieregulering van het personeel,
maar volgens haar leidde dit slechts tot een ‘service worker “slow down”: worked-up
warmth of feeling was replaced by put-on smiles’ (p. 90). Deze langzaam-aan-actie
bracht op haar beurt bovendien een vermindering van arbeidstevredenheid teweeg
(p. 93). Hochschild schrijft dat het werk van vliegend personeel in deze industriële
stroomversnellingen sterker gespecialiseerd en gestandaardiseerd raakte, met
‘ontscholing’, een vermindering van (des)kundigheid, als resultaat. Bovendien zijn
volgens haar ook de gedragsalternatieven sterk aan banden gelegd (p. 120). Op grond
hiervan betrekt ze de stelling dat sedert de grote toestroom van passagiers, waardoor
‘the cruise ship has become a Greyhound bus’ (p. 129) de emotieregulering van
vliegend personeel sterker wordt gemodelleerd, gestandaardiseerd en aan hiërarchische
controle onderworpen (p. 153). Hier doet zij de feiten geweld aan: deze ontwikkeling
verliep in tegengestelde richting. Had zij haar opmerkingen beperkt tot het technische
gedeelte, tot de taken en deeltaken van het cabinepersoneel, dan had ze waarschijnlijk
gelijk gehad. Maar, zoals zij ten dele ook zelf aangeeft, de eisen van
luchtvaartbedrijven aangaande sekse, leeftijd, kleding, gewicht, make-up, baard,
schoenen, haardracht, sieraden, gezichtsuitdrukking (glimlach) en gedrag ten opzichte
van passagiers zijn juist versoepeld (p. 126/7). Terwijl de tijd die beschikbaar is voor
contacten met passagiers door de expansie van de luchtvaartindustrie is afgenomen,
is
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de reikwijdte voor geaccepteerde of getolereerde emotiereguleringen en van
gedragsalternatieven beslist toegenomen.
Een van de belangrijke veranderingen in de luchtvaartindustrie betreft de sociale

herkomst van passagiers. In de jaren vijftig waren dat nog voornamelijk
rijke-mannen-in-elkaars-goede-gezelschap. Tegenwoordig zijn vliegtuigen
vergaarbakken geworden van niet alleen verschillende nationaliteiten, maar ook van
verschillende sociale klassen - en de ervaring te verkeren temidden van een bonte
verzameling passanten op weg naar dezelfde bestemming, lijkt te overheersen. In de
loop van deze ontwikkeling zijn ook de omgangsvormen tussen stewardessen en
passagiers dienovereenkomstig gewijzigd; ze zijnminder uniform of gestandaardiseerd
geworden en meer gevarieerd en flexibel: een soortgelijke wending als in het proces
van sociale vermenging op de grond. Ook daar werden de omgangsvormen informeler,
gevarieerder, opener en flexibeler toen de sociale klassen sterker op onderling contact
raakten aangewezen. Het proces van informalisering heeft zich ook ‘in de lucht’
voorgedaan. In de woorden van een van Hochschilds respondenten: ‘De passagiers
verwachten tegenwoordig echte mensen. Ze hebben schoon genoeg van dat lege
mooie jonge gezicht’ (p. 108). Deze respondent verwijst naar het kunstmatige,
opgelegd vriendelijke gedrag dat steeds meer passagiers zo zijn gaan zien, en dat zij
ook eerder als zodanig doorzien. Ten overstaan van het veel gemêleerder gezelschap
waarbinnen ieder individu toch rekent op een goed verzorgde en aangename vlucht,
konden stewardessen zich met behulp van de traditionele, gereserveerd serviele
schablonen niet meer staande houden. Het gedrag van passagiers is tegenwoordig
soms ronduit moeilijk hanteerbaar en stewardessen moeten op een of andere manier
leren dat gedrag aan te kunnen, al was het maar omdat een vliegtuig geen noodrem
heeft en eruit springen al helemaal geen serieuze mogelijkheid is.10 De klemmender
geworden noodzaak om in al die snel wisselende en gevarieerde contacten respect
af te kunnen dwingen, heeft er uiteraard ook toe bijgedragen dat de oude serviliteit
verminderde. In ieder contact is het tegenwoordig geboden het eigen gedrag af te
stemmen op de stijl van emotieregulering van de individuele passagier, en terwijl
het spectrum van stijlen sterk is uitgedijd staat een stewardess steeds opnieuw voor
de taak een aangename of passabele balans te vinden tussen formeel en informeel,
tussen afstandelijk en intiem gedrag. Het wemelt van de variaties en nuances. Van
passagiers uit Nieuw-Zeeland wordt bijvoorbeeld gezegd (door KLM stewardessen)
dat ze ‘er moeite mee hebben om de swingende atmosfeer van Europa te begrijpen,’
terwijl omgekeerd een Nederlandseminister die met ‘Excellentie’ werd aangesproken
antwoordde dat hij niet van zulke formaliteiten hield. Volgens alle acht Nederlandse
respondenten is
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de omgangscode aan boord over het geheel genomen minder hiërarchisch en minder
formeel geworden. ‘Maar,’ voegde een van hen hieraan toe, ‘dat lijkt misschien
makkelijker, maar het is in feite moeilijker: correct gedrag kan een afstand scheppen
die als vijandig wordt opgevat, terwijl een meer persoonlijke benadering kan worden
opgevat als een uitnodiging om over je heen te lopen. Te amicaal gedrag lokt
verloedering uit.’ Het werk eist dus van cabinepersoneel dat ze zich met deze
subtiliteiten in de omgang vertrouwd maken en dat ze hun gedrag flexibel leren
afstemmen op een snel wisselende bonte stoet van reizigers. Zij maken zich tevens
subtiele manieren eigen om van zich af te bijten. Hoewel zowel het bedrijf als de
passagiers van stewardessen en stewards verlangen dat zij weten hoe en wanneer
inschikkelijk te zijn, is er een grens aan die allemans-vriendelijkheid:

Ze moeten enig respect blijven tonen. Als een van ons bij haar kut wordt
gegrepen en zij reageert door die vent een klap in zijn gezicht te verkopen
als hij dat nóg een keer doet, dan staan we achter haat. We laten niet over
ons lopen.

In reactie op dit ‘waar gebeurd’ verhaal, zei een andere respondent:

Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt en er ook nog nooit van gehoord, en
ik zou er de voorkeur aan geven op een andere manier respect af te
dwingen. Maar..., de boodschap is duidelijk: er zíjn grenzen.

De vermindering van onderdanigheid is niet beperkt tot het contact met de passagiers.
Al in de jaren zestig protesteerden stewardessen tegen de gewoonte om zich vóór de
vlucht voor te stellen aan de gezagvoerder, niet langer de ‘dare-devil’ van weleer.
Waarom zouden vrouwen zoiets moeten doen? Het hoort precies andersom, stelden
ze. Het eind van dit liedje was, dat de gezagvoerder hen opzocht op het moment dat
de purser zijn ‘briefing’ hield en zich dan voorstelde door een korte toespraak te
houden.
Met de tempoversnellingen in de luchtvaart is ook de hiërarchische afstand tussen

het cabinepersoneel onderling kleiner geworden. Voor iedere vlucht wordt een nieuw
team gevormd dat soepel moet kunnen samenwerken.11Vanwege de steeds wisselende
samenstelling van de bemanning ondervindt een purser eerder en meer tegenspraak.
Het cabinepersoneel haalt gauwer de schouders op en gaat zijn eigen gang: de
volgende vlucht hebben ze toch weer een ander als purser boven zich. Het gezag van
een purser is daarom moeilijk te handhaven; ook al omdat, in de woorden van
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een van hen, ‘het omschakelen van dienstverlenen naar orders uitdelen vreselijk
moeilijk is.’ In deze omstandigheden zijn onder het cabinepersoneel zelfverzekerde
en informele manieren van met elkaar omgaan tot ontwikkeling gekomen.
Hochschilds preoccupatie met de kosten van ‘emotie-arbeid’ belemmert ook het

zicht op het plezier dat stewardessen in hun werkomstandigheden kunnen vinden.
In de woorden van een van mijn respondenten:

Ik hou ervan de mensen op hun gemak te stellen en dan te zien hoever
mijn inventiviteit mij brengt een speelse sfeer op te bouwen. Ik geniet
ervan uit te vinden tot wat voor samenspel je kunt komen, vooral met
mensen die ad rem reageren en goed kunnen wisselen. Dat vrolijkt iedereen
op en schept een sprankelende sfeer. Ik vind dat gewoon nodig, anders is
zo'n vlucht verschrikkelijk saai... Maar ik vind altijd wel een uitlaatklep.

Het aan de dag leggen van een speelse flexibiliteit werd in dit verband een vaardigheid
genoemd die in dit werk is geboden:

Ik laat me niet omlaag brengen. Er zijn zoveel manieren om voor
politie-agent te spelen; als je je verplaatst in de mensen vind je bijna altijd
wel een manier die de stemming niet bederft.

Met betrekking tot de eisen die het bedrijf aan de emotieregulering stelt, zei een van
de respondenten:

Als ze me vertellen ‘how to recognize and contain trouble spots’, zoals
dat in het jargon heet, dan bedoelen ze duidelijk om open te staan voor
alle mogelijkheden, en daarom voel ik me niet gemanipuleerd.

Een ander zei hierover: ‘Natúúrlijk word ik gemanipuleerd. Dat gebeurt toch overal!
Het zou pas een probleem zijn als ik me daar niet bewust van was...’ en vervolgt dat
die manipulatie haar geen hypocriet of onecht gevoel geeft omdat van stewardessen
wordt verwacht, ook door de KLM, dat ze hun eigen persoonlijkheid inzetten en het
werk dus op een persoonlijke manier uitvoeren - vooropgesteld natuurlijk dat je weet
wat je doet. Ook het hoofd van de Afdeling Personeel stelt dat stewardessen volledig
verantwoordelijk zijn voor wat heet de ‘intangible service aspects’ van hun werk.
Toen het werk en de opleiding ervoor veranderde, is ook de selectie van het

personeel veranderd. Tot in de jaren zestig wilden nogal wat dochters
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van rijke vaders stewardess worden. Tegenwoordig komen ze uit de middenklassen,
vaak uit ‘KLM-families’: ‘Ze selecteren nu spontane, vlotte en open types en de
bekakte types hebben nu moeite om binnen te komen,’ zei een KLM staflid en een
ander voegde daaraan toe: ‘een belangrijk selectiecriterium is nu extravertie - ze
moeten in staat zijn snel te reageren.’
De berichten over de grote luchtvaartbedrijven wijzen alle op één ontwikkeling

in dezelfde richting, met nationale variaties en verschillen in tempo. Zo zou het er
bij de Lufthansa nog tamelijk formeel toegaan en bij British Airways nogal informeel.

7 Naar een sociologie van emotieregulering

Er bestaat nog een hoofdstuk van Insula Dei...
En u zoudt het misschien ook wel aangenaam gevonden hebben dat
hoofdstuk te lezen. Maar ik zal het toch maar weglaten. Ik ken deze
beschaafde, fijne en oprechte menschen, die zoo heelemaal niet in
bestialiteit zouden kunnen uitbarsten, ik ken ze als ze zich met hun allen
bij mekaar maatschappij believen te noemen. Ik hoor hen al praten en lees
hun stukjes als die vrijage, deze teedere en wilde menschelijke
bewogenheid, die ons allen drijft, nog meer dan wij weten, als die zoo
maar in den boekwinkel te koop geweest zou zijn...
Ik zal dus maar eens wachten tot uit onze beschaving zich eindelijk weer
een edele onbevangenheid zal hebben ontwikkeld.
Zoodat u denkt, dat ik mij verbeeld het eeuwige leven te hebben.
13 Februari 1942. (Nescio 1961: 97/8)

In zich verdichtende netwerken van interdependenties is de kunst van het dwingen
en zich laten dwingen, zowel als de kunst aan die dwang te ontsnappen of te ontstijgen,
hoger opgeschroefd. De geschiedenis van romantiseringen en utopieën illustreert de
beweging en de samenhang tussen droom- en schrikbeelden, tussen druk en verlangen:
naarmate de sociale en pychische druk van mensen op elkaar en zichzelf is
toegenomen, is het verlangen naar bevrijding van die druk sterker geworden.12 Waar
dat verlangen ook op wordt geprojecteerd, de sociale en psychische spanningen van
de figuraties waarin ze werden geboren, blijven erin herkenbaar.
Het verlangen naar bevrijding van druk komt waarschijnlijk ook tot uiting in de

waardering voor het ervaren van (niet-gewelddadige) primaire gevoelens van een
intensiteit die het hele zijn en bewustzijn in beslag nemen.
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Het opgaan in het liefdesspel en het zichzelf ‘verliezen’ in het orgasme, daarom ook
wel ‘kleine dood’ genoemd (Bataille 1987), lijkt één van die primaire ervaringen te
zijn. Het orgasme lijkt sterker ervaren te worden als een ultieme vorm van
ongecompliceerd en ongereflecteerd bestaan - ‘domweg gelukkig’: een sublieme
natuurlijkheid en onbevangenheid. Wellicht geldt hetzelfde voor (andere) kunsten
en spelen waarin mensen zichzelf kunnen ‘verliezen’ en de in de loop van deze eeuw
toegenomen aandacht en waardering voor erotiek, seksualiteit, kunst, sport en spel
lijkt althans gedeeltelijk hieruit te begrijpen.
Hoezeer ook de kracht van het verlangen naar een eenvoudiger leven met weinig

zelfdwang is toegenomen, daarmee is tevens de functie van de gevergde zelfregulering
als wapen in de statusstrijd bekrachtigd en zijn ook identiteit en gevoel van
eigenwaarde er afhankelijker van geworden. Weer ‘onschuldig’ of ‘eenvoudig’
worden is trouwens onmogelijk, die weg terug is afgesneden. Slechts ambivalenties
en balansen zoals het streven naar ‘edele onbevangenheid’ of ‘geraffineerde eenvoud’
(controlled decontrolling) staan open als realistische opties - het is de prijs die vrede,
welvaart en ‘beschaving’ vragen. In zich voortzettende processen van vervlechting
zal het verlangen naar natuurlijk, vrij, spontaan, authentiek, ongedwongen en
informeel gedrag -waarschijnlijk meegroeien, maar aan de andere kant lijkt het
waarschijnlijk dat ook deze verlangens verder onderworpen zullen -worden aan de
sociale en individuele controle waaronder ook de hartstochten die fysiek en seksueel
geweld kunnen uitlokken onderworpen zijn geraakt.13 Immers, ‘wie enigermate bewust
leeft, neemt afstand naar twee kanten: van zijn eigen impulsen en van de omringende
werkelijkheid zoals die zich in de naïve waarneming voordoet’ (Goudsblom 1960:
107; cursivering C.W.).
In de toegenomen stijl- en statusconcurrentie bij een relatief groeiend gevoel van

fysieke veiligheid en materiële zekerheid is niet alleen het verlangen naar minder
sociale en psychische druk aangewakkerd, maar hebben mensen elkaar tevens
opgejaagd tot grotere nieuwsgierigheid naar emoties en emotiereguleringen. Tot in
de jaren vijftig en zestig werden provocaties van gewelddadige en seksuele emoties
en emotiereguleringen, van emoties in het algemeen, voornamelijk als gevaarlijk
beschouwd; De uitdrukking ‘emotioneel worden’ heeft nog steeds de betekenis van
‘zijn emoties niet onder controle hebben, erdoor bevangen zijn’. Dergelijke
uitdrukkingen herinneren aan deze gevaren én aan de rigide sociale controle die deze
gevaren onder controle moest zien te houden, en die tegelijkertijd stimuleerde tot
het ontkennen en verdringen van emoties. In het langetermijnproces van formalisering
is het ‘emotioneel worden’, het uitdruk-
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king geven aan emoties en vooral aan emoties die uitbarstingen van fysiek en seksueel
geweld zouden kunnen uitlokken, uit angst voor de opgelegde straffen en andere
sancties van prestige- en gezichtsverlies, steeds verder aan banden gelegd. In dat
proces heeft zich een ‘rationeel’ mensbeeld dermate verbreid dat nog in deze eeuw
velen geloofden (en soms nóg geloven) dat in hun persoonlijkheid dit soort emoties
en impulsen compleet zou ontbreken, en dat zij over een soort aangeboren rationaliteit
zouden beschikken. Uit statusangst, de angst om te ‘vallen’, hielden zij zoveel
mogelijk ‘geheim’ dat het om balansen en balanceren gaat en deden zij alsof hun
zelfsturing ‘als vanzelf’ zou gaan. Veel ‘geheime’ reguleringen van emoties en
impulsen zijn dan ook als statusgeheimen te kenschetsen (zie de epiloog bij hoofdstuk
II).
Al vanaf het einde van de vorige eeuw is een collectieve speurtocht naar ‘geheime’

emotiereguleringen en drijfveren op gang gekomen en zijn emoties steeds meer
geaccepteerd geraakt als richtsnoer voor gedrag, waar ze voorheen nog voornamelijk
als bron van wangedrag werden gezien. Emoties werden steeds sterker beschouwd
als een belangrijk instrument om zich in het leven te oriënteren en te bewegen. In
die opgang makende visie worden emoties geacht een uiterst belangrij ke
signaalfunctie te hebben - een inzicht van Freud - en de aan emoties en impulsen
verbonden gevaren worden veel sterker in termen van een balans gezien en
geformuleerd: het is de kunst zodanig te laveren dat de signaalfunctie van gevoelens
voor zichzelf niet verloren gaat, maar dat tegelijkertijd de signaalfunctie van de
emotieuitingen voor anderen niet vermindert (vgl. Elias 1982 II: 305). Daarmee zal
de visie op emoties als problematisch én bruikbaar waarschijnlijk aan kracht winnen,
net zoals het zichzelf presenteren als een opgave én als een genoegen zal worden
ervaren. Emoties en impulsen zullen dus waarschijnlijk in toenemende mate worden
ervaren als van vitaal belang - als instrument ter oriëntatie en als bron van lust - en
als gevaarlijk of problematisch, niet alleen omdat mensen erdoor in de gevangenis
of in het gekkenhuis kunnen geraken maar ook omdat verwacht mag worden dat de
ambivalentie die schuilt in het zichzelf presenteren als opgave én genoegen zich
sterker zal opdringen.
De opkomst van de ‘sociologie van emoties’ kan worden opgevat als een recente

uitingsvorm van de zich al sedert het einde van de vorige eeuw doorzettende trend
tot erkenning van het vitale belang van emoties en emotiereguleringen. De hier
gepresenteerde bespreking van het werk van een vooraanstaande vertegenwoordigster
van deze sociologie toont echter aan dat deze vorm van sociologiebeoefening zich
verder aan nostalgische tendensen zal moeten onttrekken wil zij haar belofte waar
kunnen maken. Tot dusver is onder het motto ‘sociologie van emoties’ nog te vaak
een
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speurtocht naar ‘echte’ en ‘natuurlijke’ emoties bedreven. Zo'n nostalgische speurtocht
gaat eraan voorbij dat alle mensen in een ongedifferentieerd soort van opwinding
worden geboren en dat zij vanaf het begin van hun leven binnen de verhoudingen
waarin zij opgroeien emotionele impulsen en tegen-impulsen ontwikkelen die meer
of minder zijn afgestemd op de standaarden voor gedrag en gevoel van hun
samenleving. Op die manier leren ze gevoelens articuleren én reguleren. Om het
onverbrekelijke verband tussen emoties en emotieregulering duidelijk te doen
uitkomen, zou er veel voor te zeggen zijn niet te spreken van de ‘sociologie van
emoties’ maar van de ‘sociologie van emotieregulering’.

Eindnoten:

1 Bijvoorbeeld: F.G. Bailey, The Tactical Uses of Passion, Ithaca and London 1983; Norman K.
Denzin, On Understanding Emotion, San Francisco etc. 1984 (In dit boek wordt Hochschild
hoog geprezen en bijna net zo vaak geciteerd als Goffman); het meeste werk van Norbert Elias,
maar speciaal On Human Beings and their Emotions: A Process-Sociological Study, Theory,
Culture & Society 4(2/3)(1987); Nico H. Frijda, The Emotions. Studies in Emotion and Social
Interaction, Cambridge and Paris 1986; J. Gerhards, Soziologie der Emotionen, München 1988;
S.L. Gordon, The Sociology of Sentiments and Emotion, in R.M. Turner en M. Rosenberg
(eds), Social Psychology: Sociological Perspectives, New York 1981; T.D. Kemper, A Social
Interactional Theory of Emotions, New York 1978; T.D. Kemper, Social Constructionist and
Positivist Approaches to the Sociology of Emotions, A.J.S. 87(1981):336-361 (in dit artikel
wordt Elias geprezen voor zijn analyse van ‘the relationship between social structure and norms
for emotion’), gevolgd door een debat met Hochschild en Hunsaker in A.J.S. 89(1983): 432-444;
T.J. Scheff, Toward Integration in the Social Psychology of Emotions, in R.H. Turner and J.F.
Short (eds.) Annual Review of Sociology 9(1983):333-354; S. Shott, Emotions and Social life:
a Symbolic Interactionist Analysis, A.J.S. 84(1979):1317-1334; Carol Z. Stearns and Peter N.
Stearns, Anger: The Struggle for Emotional Control in America's History, Chicago 1986;
Symbolic Interaction, special issue on The Sociology of Emotions, Vol. 8(1985) 2:161-328.
GerhardVowinckel, Command or Refine? Cultural Patterns of CognitivelyOrganizing Emotions,
Theory, Culture & Society 4(2/3)(1987): 489-514.

2 Dit is de term die naast ‘cabinepersoneel’ in het Nederlands wordt gebruikt. Het zijn onwennig
klinkende vertalingen van de Engelse termen ‘flight attendant’ en ‘cabin attendant’ die zijn
ingeburgerd in een gezamenlijke poging de sekse-bepaalde termen stewardess en steward te
vervangen. De Nederlandse vertalingen zijn zomoeilijk hanteerbaar en bovendien nog zo weinig
bekend dat ik de term stewardess niet zal schuwen.

3 De kunst om directheid en tact te combineren lijkt ook de belangrijkste verklaring te bieden
voor een succesvolle carrière naar de top; zie McCall en Lombardo 1983.

4 In Die Gesellschaft der Individuen (Elias 1987b), vooral deel III, Wandlungen der
Wir-Ich-Balance, komt de zelfervaring die ten grondslag ligt aan het onderscheid ‘echt-, privé-ik’
en ‘vals-, publiek-ik’ uitvoerig aan de orde.

5 Ieders gedragspatroon kan daaromworden opgevat als het resultaat van een proces van toetsing
van emoties, van individuele civilisering. Deze individuele civilisering wordt in meerdere of
mindere mate afgestemd op de dominante gedrags- en gevoelscode in een samenleving - haar
civilisatieniveau. Uit dit dominante patroon en niveau van emotieregulering volgen de grenzen
van hetgeen sociaal bijvoorbeeld als ‘rationeel’ of ‘moreel’ tot gelding kan worden gebracht.
Niet alleen wat als rationeel of moreel geldt zijn dus sociale definities, maar ook wat geldt als
waar, mooi, goed, lekker, rechtvaardig of smaakvol. Hun sociale definitie varieert, kortweg
gezegd, met de sociale habitus. Hetzelfde geldt voor de sociale definities van respect, deugd
en andere criteria die mensen gebruiken om zichzelf en elkaar te waarderen. Deze criteria ter
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bepaling van status, respect en zelfrespect hangen ten nauwste samen met (1) de stand van
levenskansen en -gevaren, (2) emoties (angsten én passies) en (3) dwangen en beheersingen
(van de niet-menselijke natuur, elkaar en zichzelf - impulsen én tegenimpulsen) in een
samenleving - deze drie vormen als het ware een ‘trias sociologica’. Veranderingen in de
waardering voor elkaar en in de daaruit voortkomende sociale rangordening zijn dus ook
collectieve gemoedsbewegingen, en tevens indicaties van ontwikkelingen inmachtsverhoudingen.

6 In die geest schreef Heinrich von Kleist: ‘Doch das Paradis ist verriegelt und der Cherub hinter
uns; wir müssen die Reise um dieWelt machen, und sehen, ob es vielleicht von hinten irgendwo
wieder offen ist... Mithin... müßten wir wieder von der Baum der Erkenntnis essen, um in den
Stand der Unschuld zurückzufallen.’ Kleist noemt dit ‘das letzte Kapitel von der Geschichte
der Welt’ (Kleist 1984: 88 en 92).

7 Lodewijk en Emma Brunt gaven in 1981 een opsomming van allerlei doorgeslagen vormen van
de hang naar ‘NieuweNatuurlijkheid’. Zij namen daarbij de samenstellingmet ‘chic’ niet minder
dan 23 keer over, van ‘blote billen chic’ en ‘hangtiet chic’ tot ‘animistische chic’ en ‘spiritistische
chic’. Zij schrijven dan ook dat Tom Wolfe voor een slecht geweten zorgde (Brunt & Brunt
1981: 233).

8 Wolfe verklaart de uitdrukking ‘nostalgie de la boue, or romanticizing of primitive souls’ als
‘a nineteenth-century French term that means, literally, “nostalgia for the mud”’ (Wolfe 1970:
32). Het ‘neerwaarts perspectief’ dat deze vorm van nostalgie kenmerkt, kende ook verschillende
uitingen die niet van ‘risicozucht’ waren gespeend. Een voorbeeld, opnieuw ontleend aanWolfe,
levert de groep rond Ken Kesey, auteur van One Flew Over the Cuckoo's Nest (1962), die in
het midden van de jaren zestig de in Californië en daarbuiten als gevaarlijk bekend staande
Hell's Angels uitnodigden en herhaaldelijk ontvingen: ‘... it once and for all put Kesey and the
Pranksters above the category of just another weirdo intellectual group. They had broken through
the worst hangup that intellectuals know - the real-life hangup. Intellectuals were always hung
up with the feeling that they weren't coming to grips with real life. Real life belonged to all
those funkey spades and prize fighters and bullfighters and dock workers and grape pickers and
wetbacks. Nostalgie de la boue. Well, the Hell's Angels were real life. It didn't get any realer
than that, and Kesey had pulled it off’ (Wolfe 1968a: 158).

9 Hochschild interviewde 25 ‘flight attendants’, ik in totaal acht medewerkers van de KLM. Tot
die acht behoorden vijf ‘vliegende personeelsleden’, onder wie één man en één (vrouwelijk)
bestuurslid van de VKC, de Vakvereniging KLM Cabinepersoneel. Verder hield ik interviews
met het hoofd van de afdeling Opleiding Cabinepersoneel en twee andere stafleden. Hen allen
dank ik van harte.

10 A. de Swaan wijdt zijn stukje over ‘Het Aardrijk in de Lucht’ voornamelijk aan de vraag waarom
een vlucht ‘vrijwel altijd vreedzaam en ordentelijk’ verloopt. Het slot is kostelijk: ‘service: een
beheersingskunst waarin elke menselijke aanvechting en ieder onderscheid tussenmensen wordt
weggewerkt als een kleine tekortkoming die de passagiers niet kan worden aangerekend, maar
die even gedienstig als onverbiddelijk moet worden verholpen. Het dienstbetoon als
overheersingsvorm: zo zou een wereldheerschappij zich kunnen handhaven’ (De Swaan 1987:
135-137).

11 Hochschild moet ook enkele eisen die dit werk stelt aan de emotieregulering hebben genegeerd
- ‘kosten’ en gevaren waarop al mijn respondenten met grote nadruk wezen: in hun
werkomstandigheden is het moeilijk om zowel thuis als op het werk vaste relaties te ontwikkelen
en te onderhouden. Het gevaar waar het hier om gaat komt treffend tot uiting in het verhaal van
een stewardess die op een verjaardagsfeestje van een collega alleen maar bemanningsleden van
de laatste vlucht aantrof. Het is het gevaar van sociale promiscuïteit, van een veelheid van heel
open en heel losse, kortdurende relaties als werksituatie, gecombineerd met zeer onregelmatige
en dus onzekere werktijden en vrije tijden. Sommige stewardessen gaan op in de roes van sociale
promiscuïteit, zij worden meegesleept in de emotionele draaikolk van een passanten-leven. Bij
Delta Airlines (waar Hochschild onderzoek deed) werden leerling-stewardessen op het vliegveld
ingekwartierd en werd hen expliciet gevraagd zich te schikken in een situatie waarin ‘home
was an idea without immediate referent’ (p.99). Het geciteerde advies van een piloot luidt:
‘Don't put down roots...’ (p. 100).
Het gevaar van sociale promiscuïteit dreigt ook in bepaalde takken van de journalistiek en van
de reclame-industrie; vooral het leven van fotomodellen is in dit opzicht verwant aan dat van
stewardessen.

12 Dit is een sociologische encadrering van de zin ‘The more the heart is managed, the more we
value the unmanaged heart’ (Hochschild 1983: 192).
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13 De nu algemeen gangbare emotieregulering heeft kennelijk een zodanige kracht en reikwijdte
gekregen, dat het zichzelf en elkaar bekennen door gewelddadige en/of seksuele emoties en
impulsen te worden geplaagd, niet langer, haast als vanzelf, de angst oproept voor het gevaar
dat men zijn controle erover zal verliezen. Een dergelijke zelfregulering kan pas dominant
worden als voldoende mensen zichzelf voldoende (kunnen) bedwingen, als de wederzijds
verwachte zelfbeheersing zodanig is toegenomen dat het gevaar door emoties te worden
overmand onder sociale en individuele controle lijkt te zijn gebracht. Pas dan krijgen
experimenten in het (kunnen) laten vieren van de teugels kans van slagen. Dat is ook de strekking
van het verslag dat Paul Kapteyn doet van de gebeurtenissen op een kleuterschool waar kinderen
hun ‘wapenrusting’ mee naar toe mochten nemen. De bewapeningswedloop en de gevechten
bereikten niet het verzadigingspunt waarop de ouderen hadden gehoopt en gewacht. Kapteyn
concludeert:

De taboedoorbraak, waarbij ouderen zich flexibeler opstelden tegenover
het geweld van kinderen, kon alleen pas dan door die kinderen worden
gevolgd wanneer hun eerst de restricties goed waren ingeprent en zij eerst
leerden wat zij dan later in zekere mate zouden kunnen afleren.
Taboedoorbraken waren met andere woorden typische volwassen
problemen. Zij leerden gedeeltelijk af wat kinderen eerst nog moesten
aanleren. (Kapteyn 1980: 179)

In dit opzicht valt dus in de ontwikkeling van opgroeiende kinderen eenzelfde structuur te
signaleren als in die van samenlevingen waarin aan het lange-termijnproces van informalisering
eerst een lange-termijnproces van formalisering is vooraf gegaan.
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Hoofdstuk VIII
Informalisering in het rouwen en in de omgang met doden op de
snijzaal

Een van de manieren om te achterhalen wat mensen van hun leven maken bestaat
uit de studie van hun omgangmet sterven en dood. In dit hoofdstuk zullen we, Herman
ten Kroode en ik, vanuit twee verschillende invalshoeken veranderingen in de houding
tegenover de dood belichten, met name veranderingen in de richting van toenemende
informalisering.1

Het hoofdstuk begint met een studie van de ontwikkeling in de manier waarop
mensen met de dood van meer of minder geliefden omgaan: de ontwikkeling in het
rouwen. Wie een gezinslid of een vriend verliest rouwt, maar rouwen gebeurt niet
zo uniform als het woord wellicht suggereert. Het zweeft ergens tussen sterk
geïnstitueerde sociale verplichting en een sterk individueel en persoonlijk gevoel.
Wie de lange-termijnveranderingen in het rouwen gedurende de twintigste eeuw
overziet, kan constateren dat het dwingend geïnstitueerde van het rouwen veel van
zijn vroegere kracht heeft verloren, terwijl de persoonlijke kant van het rouwen werd
geaccentueerd en tegelijkertijd, geprivatiseerd.
Vervolgens komt de manier waarop mensen omgaan met de dood van onbekenden

aan de orde. Hun dood herinnert aan de (mogelijke) dood van bekenden en aan de
eigen sterfelijkheid. Behalve toevallig, bij ongelukken, is sedert de afschaffing van
openbare terechtstellingen en openbare anatomische lessen de omgangmet onbekende
doden een specialisme geworden, uitgeoefend door onder andere
begrafenisondernemers en artsen. Wij kregen toegang tot zo'n beperkte groep van
specialisten door mee te doen aan een anatomisch practicum voor medische studenten,
en wel door gedurende een trimester tijdens de wekelijkse practicumbijeenkomsten
één studenten-plaats aan een snijtafel te delen. In oris verslag van deze ervaringen
hebben we de omgang met onbekende doden aldaar impliciet en expliciet ver-
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geleken met conclusies uit de ontwikkelingen in de omgang met bekende doden: de
ontwikkelingen in het rouwen. Zo vullen de beide deelstudies elkaar aan.
In hoofdstuk IX van dit boek komen de ontwikkelingen in de verhouding tussen

stervenden en voortlevenden aan de orde.

1 Het probleem van het rouwen

Philippe Ariès heeft studie gemaakt van de veranderingen in het rouwen in een aantal
westerse samenlevingen vanaf deMiddeleeuwen tot nu. In zijnOmgaan met de dood
zet hij uiteen dat ook de laatste ontwikkelingen op dit gebied een voortzetting zijn
van iets dat in de negentiende eeuw duidelijk gestalte kreeg:

...in de negentiende eeuwwerden de aanwezigen (bij het sterven) bewogen
door een nieuwe passie. De emotie greep hen aan, zij weenden, baden en
gebaarden. Zij weigerden niet zich aan de door de gewoonte
voorgeschreven handelingen te houden, integendeel, maar ze ontdeden
deze van hun banale en louter traditionele karakter. Deze handelingen
worden nu beschreven alsof ze voor het eerst waren ondekt en verricht,
spontaan en geïnspireerd door een gepassioneerd en uniek verdriet. De
uiting van dit verdriet door de overlevenden werd zeker veroorzaakt door
een nieuw gevoel: dat de scheiding iets onaanvaardbaars was. (Ariès 1975:
61)

In de twintigste eeuw werd dit nieuwe gevoel steeds krachtiger en werd de dood, in
het verleden zo alom aanwezig, steeds verder achter sociale coulissen gedrongen. In
de termen van Ariès: ‘Hij zou iets verborgens worden, iets verbodens’ (1975: 85).
In overeenstemming daarmee werd volgens Ariès de rouw tot ‘een morbide toestand
die moet worden behandeld, verkort, opgeheven door de “rouwdokter”’ (1975: 99).
Deze conclusie presenteert Ariès in 1974 (het jaar van de Franse uitgave), terwijl
toch sedert het midden van de jaren zestig een ontwikkeling in omgekeerde richting
was ingezet: althans als onderwerp van gesprek werd de dood uit de verboden sfeer
gehaald. De conclusie dat rouw een morbide toestand is geworden lijkt eenvoudig
geschraagd te kunnen worden, maar ook wat dit betreft zijn er ontwikkelingen te
signaleren die in tegengestelde richting wijzen. Zo besprak bijvoorbeeld Carolijn
Visser in 1979 een boek over hulpverlening, waarin ze over de auteurs zegt:
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Indien je de vier herenmag geloven wordt Nederland bevolkt door mannen
en vrouwen die bij de kleinste wanklank direct vlekken in de nek krijgen
van de zenuwen. Ze willen maar één ding: dat er nooit iets ongewoons
gebeurt. Geen pijn, geen angst, geen verdriet en liefst gaat er nooit iemand
dood. Op zijn minst moet er van al die dingen zo min mogelijk te merken
zijn. ‘Bij een sterfgeval neme men contact op met een deskundige die
getraind is in het begeleiden van rouw.’ (Visser 1979)2

Het besproken boek mag een voorbeeld zijn van een opvatting van rouw als een
morbide toestand, de bespreking zelf is een voorbeeld van het toegenomen verzet
daartegen. Ariès, Visser en steeds meer anderen namen deel aan dat verzet. Hun
stemmen klonken steeds luider en zo raakten sommige conclusies van Ariès
gedateerd.3 Enige nuancering is daarom geboden.
Al in de tweede helft van de jaren zestig werd in Nederland op een welhaast

vreugdevolle en triomfantelijke wijze een begin gemaakt met het doorbreken van
‘het laatste taboe’, zoals het toen wel werd genoemd. Provo's uit Maastricht
bijvoorbeeld wilden van een anatomisch instituut gedurende een week een lijk te
leen, zodat ze daar een soort feestje omheen konden bouwen. Een gevestigd tijdschrift
als De Gids, wijdde een dubbel-nummer aan de dood (De Gids 1966), waar zoveel
vraag naar bleef, dat tot een heruitgave in boekvorm werd besloten. Van de
Nederlandse vertaling van het bekendste boek van E. Kübler-Ross On Death and
Dying uit 1969, was in 1979 al de zestiende druk verschenen. Kortom, ‘de dood is
in de mode geraakt’ (Le Monde 1978).
Toch lijkt het in een ander opzicht wel alsof Ariès' conclusie dat de dood in onze

tijd ‘Verborgen’ en ‘verboden’ is, nog steeds wordt bekrachtigd en zelfs versterkt.
Immers, ook al vindt het praten en schrijven over sterven en rouwen veel
gemakkelijker en openlijker dan vroeger plaats, toch gaan wemet deze gebeurtenissen
zelf steeds minder openlijk om en het heeft er veel van dat we ze ook moeilijker zijn
gaan vinden. Stervens- en rouwprocessen voltrekken zich meer dan vroeger achter
maatschappelijke coulissen. Johanna Fortuin toonde aan dat rouwadvertenties steeds
vaker ‘liever geen bezoek’, ‘de crematie heeft in stilte plaatsgevonden’ of iets
dergelijks vermelden (Fortuin 1977,1980). Rouwkleding wordt niet meer gedragen.
‘Meneer, de dood is wit geworden’, zei een van de begrafenisondernemers die we
telefonisch een paar vragen stelden. Zij bevestigden onze indruk dat er minder mensen
dan vroeger aan begrafenissen deelnemen, dat degenen die dat doen nog zelden
zwarte kleding dragen en dat de kist meestal aan het gezicht is onttrokken, omdat hij
onder bloemen is bedolven.
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Wat Louis Sinner eind jaren zeventig deed is in dit verband typerend. Hij was een
journalist die gehoor gaf aan het verzoek van iemand met kanker - Leendert Vriel -
om over zijn laatste levensfase in een krant te schrijven. Wat later, toen Louis Sinner
zelf kanker kreeg, schreef hij daar ook over, uiteraard beheerst. Deze openbaarheid
en openhartigheid staan in scherp contrast met het feit dat Sinner er bij zijn dood de
voorkeur aan gaf om dit feit pas in de openbaarheid te brengen, nadat zijn crematie
‘in stilte’ had plaatsgevonden.
Wat betekent dit alles? In hoeverre is de dood dan toch ‘verboden’ en rouw de

‘morbide toestand’ waartoe Ariès concludeert? Een nader onderzoek naar de
schijnbare tegenstrijdigheid dat de openbare belangstelling zo is toegenomen voor
gebeurtenissen die steeds verder uit het openbare leven zijn verdwenen, kan op deze
vragen een antwoord geven.
Om te beginnen kunnen we constateren dat de toon waarop in het openbaar over

deze onderwerpen wordt gesproken en geschreven er vrijwel steeds van getuigt, dat
de bij sterven en rouwen horende emoties onder controle zijn. De meeste mensen
die aan het woord komen doen alsof ze deze emoties wel kennen, maar al lang geleden
hebben ‘verwerkt’. Met soms nauwelijks verholen superioriteitsvertoon komen ze
vaak op voor hun ‘minderen’ in menselijk opzicht, namelijk zij die hun emoties nog
niet zo de baas zijn of die door ‘de schuld van de maatschappij’ hun emoties
ontkennen of verdringen.
In de openbare discussie hoor of lees je zelden of nooit over mensen die aan hun

wanhopig verdriet tomeloos uiting geven. Ook zijn het zelden stervenden of
rouwenden zelf die aan het woord komen en voor zover dit gebeurt richten ze zich
allen zoveel mogelijk naar de gedragsstandaard die voorschrijft dat ze zich redelijk,
beheerst en dus gedistantieerd dienen te uiten. Als er heftige of felle emoties merkbaar
zijn of als het gehoor op andere wijze de indruk krijgt dat emoties de overhand hebben
of dreigen te krijgen, dan reageert het negatief: medelijden of erger- alleen al omdat
uit de hand gelopen gevoelens van verdriet, angst of woede over één kam worden
geschoren: ze zijn gevaarlijk! Dan ‘vergeet’ men zichzelf, met alle kans op fysieke
en psychische schade van dien. Volgens de huidige standaard dienen we ons dan
ook, als onze emoties ons de baas dreigen te worden, uit de openbaarheid terug te
trekken en ons, al dan niet met intimi, af te zonderen. Dit betekent dat niet zozeer
emoties als wel te weinig beheerste emoties dienen te worden vermeden, althans in
het openbaar. Ariès zegt het ongenuanceerder:

en emoties moeten worden vermeden, in het ziekenhuis en overal
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elders in de samenleving. Men heeft niet het recht zijn emoties anders te
uiten dan binnenshuis, privé - anders gezegd: heimelijk. (Ariès 1975: 89)

en:

Het is duidelijk dat verdriet en rouw geen medelijden maar weerzin
opwekken... Een eenzaam en beschaamd ondergaan van rouw en verdriet
is de enige mogelijkheid, als een soort masturbatie... (Ariès 1975: 9)

1a De nostalgische kleurstof van Ariès

Uit deze citaten, die zich nog makkelijk laten aanvullen, blijkt zonneklaar dat Ariès
protesteert. Waartegen precies is veel minder duidelijk. Vindt hij deze emoties in
ongecontroleerde, onversneden vorm dan niet gevaarlijk en bedreigend? Zou hij iets
anders doen dan iemand daarmee naar zijn intimi, dus naar achter demaatschappelijke
coulissen verwijzen? En als dat niet snel genoeg helpt naar een psychotherapeut,
waar de arme betrokkene leert zijn emoties weer onder controle te krijgen zodat hij
ze in het openbaar voor zich kan houden of er beheerst uiting aan kan geven? Dit is
waarschijnlijk niet het geval en citaten als de bovenstaande wijzen er vooral op hoe
nostalgisch Ariès is en hoe deze nostalgie zijn werk kleurt. In zijn beschrijving van
‘de verboden dood’ vergelijkt Ariès meestal impliciet en soms expliciet met wat hij
‘de getemde dood’ noemt en op de laatste is zijn nostalgie geënt:

De oude instelling, waarbij de dood vertrouwd en nabij was en weinig
vrees of ontzag inboezemde, staat scherp tegenover de onze, waarbij de
dood zo angstaanjagend is dat we zijn naam niet durven uitspreken. Daarom
heb ik deze huiselijke dood ‘de getemde dood’ genoemd. (Ariès 1975: 22)

Afgezien van de vraag of ‘de getemde dood’ wel zo ‘huiselijk’ was (zie daarover
Elias 1984) lijkt ook de onjuiste stelling dat we de naam van de dood tegenwoordig
nauwelijks durven uitspreken door nostalgie ingegeven (zie ook hoofdstuk VII en
IX). In een interviewwerd Ariès de vraag gesteld: ‘In hoeverre bevat uw beschrijving
van de ontwikkeling van de houding tegenover de dood een waarde-oordeel? Vindt
u dat het een negatieve ontwikkeling is?’ Het antwoord van Ariès luidde:
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In zekere zin wel. Ik vind dat de oude houdingen tegenover de dood beter
-waren - ik bedoel daarmee de houdingen in de tijd dat de dood beheerst
was. Maar dat is een persoonlijk gevoel, dat geen rol speelt in mijn
analyses. (Bourgois en Van Heerikhuizen 1979: 197)

Dat Ariès met deze uitspraak te optimistisch was, lijkt duidelijk. De vraag is, hoe
recente ontwikkelingen in de houding tegenover de dood er uit zien zonder zijn
nostalgische kleuring. We willen die vraag aan de orde stellen aan de hand van een
voorbeeld: het in onbruik geraken van het dragen van rouwkleding of andere tekenen
van rouw, zoals rouwbanden of opgenaaide rouwruitjes. Deze laatste symbolen van
rouw verdwenen totaal in de jaren zestig.

1b Informalisering van het rouwen

In Engeland en daarbuiten heeft Geoffrey Gorer aandacht getrokken met een boek
waaruit eveneens een sterk nostalgisch verlangen naar ‘vervallen’ rouwrituelen
spreekt (Gorer 1965). Parkes heeft zich tegen deze opvatting van Gorer verzet, onder
andere met de nuancering:

The ‘successful’ mourner is thought to be the one who shows a proper
control of his feelings on all occasions. In such circumstances the funeral,
wake or shivah becomes an ordeal which is likely to be viewed with mixed
feelings. (Parkes 1972: 160)

Als we ons voorstellen dat iemand tegenwoordig nog gedurende de traditionele
rouwperiode van anderhalfjaar een rouwband zoumoeten dragen, om van opvallender
rouwkleding maar te zwijgen, dan krijgt Parkes' woord ‘ordeal’ een extra lading. En
als we ons afvragen hoe wij zouden reageren op iemand die zo'n rouwritueel
tegenwoordig nog ten uitvoer zou brengen, dan zou het woord ‘weerzin’ dat Ariès
gebruikte van toepassing zijn. Echter, die weerzin geldt niet zozeer het verdriet en
het rouwen op zich als wel de manier waarop daaraan uiting wordt gegeven. Daardoor
geloven we niet in de echtheid van de uitgedrukte emoties. Op ons wekt deze manier
de indruk dat we te maken hebben met iemand die met zijn verdriet te koop loopt,
en dit wekt onze weerzin op omdat we vermoeden dat niet zozeer het verdriet als
wel het opwekken van medelijden en aandachttrekkerij het motief ervoor vormen.
Bovendien menen we dat het verdriet niet echt kan zijn omdat, overeenkomstig de
huidige standaard, niemand zich zo voortdurend, dag in dag uit, met dat verdriet wil
confronteren, zowel door het iedere dag
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omdoen van de rouwband als door de reacties van de mensen erop. We zouden dat
gênant vinden. Kees van Kooten bracht treffend onder woorden dat hij wat dit betreft
een sterker ontwikkeld gevoel van gêne heeft dan zijn moeder. Na het overlijden van
zijn vader bleek er in de buurt belangstelling te bestaan voor de kleding van de
overledene. Zijn moeder overwoog serieus hierop in te gaan, maar ze twijfelde toch
voldoende om haar zoon om zijn mening te vragen:

‘Nou nee, dat lijkt me niet zo'n goed idee,’ zeg ik zoons, ‘want dan zit jij
hier van de zomer voor het raam en dan zie je alsmaar mannen in pappa
z'n kleren langslopen...’ (Van Kooten 1979: 106)

Nog in de jaren vijftig was rouw een tamelijk sterk geïnstitueerde sociale verplichting,
hetgeen alleen al blijkt uit de indeling in zware, halve en lichte rouw. Het dragen
van rouwtekenen was heel gebruikelijk. In Hoe hoort het eigenlijk? van Amy
Groskamp-ten Have vindt men uitgebreide voorschriften hieromtrent. Zo staat er
bijvoorbeeld in een dwingende formulering:

Gedurende de eerste zes weken van zware rouw gaat men nergens heen
buitenshuis behalve naar de kerk. (Groskamp-ten Have z.j.: 254)

Uit een voorschrift als dit blijkt dat ook destijds al sprake was wat Ariès en anderen
een ‘verbanning van verdriet naar de privé-sector’ zouden noemen. De
rouwvoorschriften symboliseerden weliswaar verdriet en verwante emoties, maar
uit de bestudering van de zeer nauwkeurig voorgeschreven tekenen van rouw die in
het openbaar mochten worden getoond blijkt tevens dat ze minstens evenzeer de
status van de betrokkenen symboliseerden. Dit mag bijvoorbeeld blijken uit dit
voorschrift:

Bij rouwkleding wordt geen goud gedragen, noch juwelen. Alleen parels
kunnen bij rouw worden gedragen, echter niet bij zware rouw (dan alleen
zwarte parels). (Groskamp-ten Have z.j.: 253)

Dat de emoties van rouw niet directer in het openbaar mochten worden geuit maar
slechts op ritueel symbolische wijze had eveneens met angst voor statusverlies te
maken. Het directer uiting daaraan geven werd namelijk gezien als een teken van
zwakte, en verzwakte iemands reputatie. Het openbaar rouwceremonieel vergde van
de betrokkenen, mede gezien de voortdurend gedwongen confrontatie met hun
verdriet, een sterke en gepolijste emotiebeheersing. Ook buiten het openbare leven,
in de privé-
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sector, golden normen van flinkheid en waardigheid die de kansen op het ontwikkelen
van eenminder strakke en flexibeler emotie-uiting sterk beperkten. Zelfs onder intimi
gold dat iemand gezichtsverlies leed als deze zijn verdriet, angst of woede toonde.
Deze gevoelens met elkaar delen, zoals dat tegenwoordig heet, was niet of nauwelijks
gangbaar en pogingen in die richting werden al gauw opgevat als ‘jezelf laten gaan’.
Dat gold als kenmerk van zwakken en lager geplaatsten, ‘minderen’ in rang. Men
moest zijn verdriet ‘waardig’ dragen, hetgeen erop neerkwam dat men er zo weinig
mogelijk van liet blijken. Dat was status- en rangverhogend. Voor het overige bestond
de belangrijkste manier om verdriet ‘waardig’ te dragen en zich in dit opzicht gunstig
van anderen te onderscheiden uit het zo rijk en uitvoerig mogelijk zorgen voor de
begrafenis, de grafzerk en de rouwkleding. In de ‘grootte’ van de begrafenis en in
de ‘deftigheid’ van de rouw bracht men zijn persoonlijke en sociale identiteit tot
uiting en vooral op die wijze wilde men zich daarin ook erkend zien. Dit blijkt tevens
uit de tot diep in deze eeuw sterk levende angst om ‘van de armen’ begraven te
moeten worden. Deze angst heeft velen ertoe gebracht zich voor de kosten van een
begrafenis te verzekeren door zich bij een ‘dodenfonds’ aan te sluiten, eerder nog
dan bij een ‘ziekenbus’.
Als we nu van deze ontwikkeling de balans opmaken, dan zien we dat mensen de

statusaspecten van het rouwen steeds duidelijker als zodanig zijn gaan erkennen, ze
als steeds pijnlijker zijn gaan ervaren en dat op grond daarvan de scherpe kantjes
ervan zijn afgeslepen. In nauwe samenhang hiermee zijn mensen ook hun
herinneringen aan eigen of andermans verdriet, en daarvan vooral die welke door
formele voorschriften worden opgeroepen, veel pijnlijker gaan vinden. Net zo min
als vroeger wil men iemand met zijn verdriet lastig vallen of daarmee lastig gevallen
worden, maar de gevoeligheid hiervoor is zodanig toegenomen dat men al snel vindt
dat dit het geval is. Aan de ene kant zijn mensen een steeds groter beroep op elkaar
gaan doen om emoties als deze toch vooral niet te onderdrukken of te verdringen -
tot in de jaren zestig hoorde je daar niet van, maar vanaf die jaren gaat een groot deel
van de openbare discussie juist hierover -maar aan de andere kant zijn ze gevoeliger
geworden voor de geringste tekenen van gebrekkig beheerste emotieuitingen die als
bedreigend worden ervaren (voor de eigen evenwichtiger affectbeheersing, de eigen
gemoedsrust). Overeenkomstig deze toegenomen gevoeligheid stellenmensen hogere
eisen aan elkaars en aan de eigen zelfbeheersing in deze. Tevens ervaren ze in de
rouwrituelen een dwang van anderen om emoties van woede, verdriet en angst te
bedwingen en te uiten volgens een vast patroon, een dwangbuis. In dat vaste patroon
ervaren ze namelijk te veel onderdrukking en verdringing
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van persoonlijke nuances in die emoties. Bovendien wordt een dergelijke
‘Fremdzwang’ steeds sterker als vernederend ervaren, want als een onderzhatting
van het eigen vermogen tot het opbrengen en aan de dag leggen an de sociaal gevergde
affectbeheersing. Men wil tonen deze emoties zelfstandig, op eigen kracht de baas
te kunnen zijn, zelfs zodanig, dat men eraan uiting kan geven op een persoonlijker
wijze dan in het traditionele ritueel mogelijk was, terwijl men er toch niemand mee
lastig valt of pijnlijk door treft: een ware ‘kunst’. De huidige gedragsstandaard ten
aanzien van rouwen vergt dus een gelijkmatiger en omvattender affectbeheersing,
die vanzelfsprekender en automatischer, dus meer als ‘zelfdwang’ wordt opgeracht.
In dit licht kunnen we de schijnbare tegenstrijdigheid tussen de toegenomen

openbare belangstelling voor stervens- en rouwprocessen en de toegenomen
privatisering van die gebeurtenissen zélf begrijpen. De toegenomen belangstelling
kan worden begrepen in het licht van de gelijker geworden machtsverhoudingen
tussen sociale klassen, in de loop waarvan steeds meer zogenaamde ‘onfatsoenlijke’
en ‘statusverlagende’ onderwerpen als deze in de openbaarheid werden gebracht.
Het is een aspect van wat in hoofdstuk I de ‘verarbeiderlijking van burgers’ is
genoemd (in aanvulling op de bekende ‘verburgerlijking van arbeiders’), met dien
verstande dat deze emoties niet even ongedwongen konden worden geuit zoals
arbeiders het deden of verondersteld werden te doen, maar dat dit gebeurde onder
het devies dat ze niet dienden te worden ontkend of onderdrukt, maar juist onder
ogen ezien, verwerkt en bemeesterd. Het taboe dat op het in de openbaarheid
aanroeren van deze emoties rustte, werd dus aangetast toen de voornaamste
bestaansgronden van dat taboe, namelijk statushandhaving dan wel status-verhoging
en bescherming tegen (de angst voor) verlies van zelfbeheersing, verbleekten door
de vermindering van machtsverschillen en de verhoging van het zelfvertrouwen deze
emoties de baas te kunnen blijven. In de loop an dit proces verminderden de
maatschappelijke contrasten, ofwel de uitersten in gedrag, gevoel en moraal, en kon
een ‘emancipatie van emoties’4 en een ‘toename van variaties’ plaatsvinden.5 De
toegenomen privatisering van de stervens- en rouwprocessen zelf kan worden gezien
als een functie an de toegenomen gevoelens van (schaamte en) gêne, een gegroeide
gevoeligheid voor schakeringen in gedrag en emoties. Als noodzakelijke voorwaarde
geldt hier opnieuw een verkleining van maatschappelijke machtsverschillen: alleen
dán kunnen de gedragscontrasten verminderen en an de gevoeligheid toenemen.
De toegenomen gevoelsschakeringen houden onder andere in dat emoties an

anderen die niet voldoende onder controle zijn of dreigen te raken, als
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bedreigend worden ervaren voor de handhaving van de eigen affectbeheersing, en
daarom vinden mensen al gauw dat anderen hen met hun directe emoties ‘lastig
vallen’; het vormt een aanslag op hun gelijkmatigheid, hun gemoedsrust. Men zou
kunnen zeggen dat de analyse van Ariès slechts één kant van de medaille (en van de
waardeoordelen) laat zien, terwijl dit als de andere kant kan worden beschouwd.
Uit deze toepassing van de civilisatietheorie op recente ontwikkelingen in de

manieren van rouwen, blijkt een toename van gevoelens van schaamte en gêne, een
vermindering van contrasten in gedrag en gevoel naast een toename van schakeringen
of nuances daarin. Nog een ander aspect van het informaliseringsproces kan worden
afgeleid uit een toevoeging aan het hoofdstukje ‘rouw’ in de dertiende druk (1965)
van Hoe boort bet eigenlijk?. Na een onveranderde overname van de tekst van de
twaalfde druk, klinken de maatschappelijke veranderingen door in de volgende,
nieuwe zinnen:

Deze regels houden zich bezig met formele rouw. Kritiek op degenen, die
deze regels om welke redenen dan ook negeren, past niemand. De ene
mens belijdt zijn leed op een totaal verschillende wijze als de andere.
Niemand heeft het recht hierover - afgaande op uiterlijke symptomen -
een oordeel te vellen. (Groskamp-ten Have z.j.: 254)

Hier wordt ronduit toegegeven dat het ging om formele regels ofwel uiterlijke
symptomen. Ook het credo van het individualisme - ‘ieder mens is anders’ - staat er
al in. Dat de gedragsregels in de jaren vijftig ‘formeler’ en ‘uiterlijker’ waren, betekent
dat men zich minder geneerde om zich openlijk naar anderen te richten en dus in dat
opzicht minder individualistisch was.
Tegenwoordig vindt men in de rouwrituelen van weleer te weinig gelegenheid

zijn ‘persoonlijke’ emoties tot uitdrukking te brengen. In deze strakke rituelen ervaren
we een te grote gelijkschakeling van óns verdriet met dat van anderen. We zien er
een ontkenning in van de eigen persoonlijkheid van déze dode en van de individuele
wijze waarop we het verdriet om zijn dood ervaren en dragen. Niet langer in de
‘grootte’ van de begrafenis en in de ‘deftigheid’ van de rouw, maar vooral in het zo
fijngevoelig en toch zo ‘natuurlijk’ mogelijk naar voren brengen van deze persoonlijke
nuances, wil men zijn individuele en sociale identiteit erkend zien. De huidige
dominante standaard ten aanzien van rouwgedrag is dienovereenkomstig dus
‘informeler’ en ‘innerlijker’, stelt hogere eisen aan de zelfregulering van mensen en
weerspiegelt de vermindering van status- en machtsverschillen in onze samenleving.
Uit de etiquetteboeken die in de jaren tachtig zijn verschenen blijkt dat
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deze trend zich verder heeft doorgezet:

Vroeger bestond er een formele rouwtijd... een systeem dat niet meer zou
passen in de tegenwoordige samenleving die sterk geïndividualiseerd is -
terwijl we bovendien zijn gaan beseffen dat rouw niet aan uiterlijkheden
is gebonden... Verdriet mogen we best uiten, dat is veel beter dan het te
verkroppen, maar rouw is iets van binnen. (Grosveld e.a. 1983: 151)

Het is voor rouwenden erg belangrijk dat zij over hun verlies kunnen praten
en het niet hoeven wegstoppen of opkroppen. Adviezen worden er
nauwelijks van u gevraagd, alleen een goed luisterend oor is voldoende
en begrip voor het verdriet van de ander. Probeer dat niet te weerleggen,
kom niet te gauw aan met quasi opbeurende teksten: ‘Kop op, je hebt je
kinderen nog! Het leven gaat verder...’ Voor condoleancebrieven zijn
nauwelijks suggesties te geven, juist omdat ze persoonlijk moeten zijn.
(Van Eijk 1983 146/7)

2 De dood van onbekenden

Wiemet onbekende doden in aanraking komt en daaraan niet gewend is, kan daardoor
sterk getroffen worden omdat het de sterfelijkheid van intimi en de eigen sterfelijkheid
in herinnering roept. Hoe dan ook, de aard van de reactie bevat aanwijzingen voor
demanier waaropmensen zich ook verder in hun leven tot sterven en dood verhouden.
Anders gezegd, de intensiteit en het realiteitsgehalte van het sterfelijkheidsbesef
hangt samen met de aard en de kracht van de emoties die bij de confrontatie met
onbekende doden worden opgeroepen. Er lijkt ook een samenhang te bestaan tussen
de bij een dergelijk confrontatie optredende emoties en de mate van identificatie van
mensen met elkaar: de mate van betrokkenheid met andere mensen zal in het
reactiepatroon tot uiting komen. Die identificatie van mensen met elkaar heeft in de
loop van de laatste eeuwen sterk aan kracht en reikwijdte gewonnen, hetgeen alleen
al valt af te leiden uit het afschaffen van openbare terechtstellingen en openbare
anatomische lessen. Vanaf het ontstaan van anatomische praktijken tot nog in deze
eeuw, hadden de lichamen van de doden die op de anatomische lessenwerden gebruikt
voornamelijk toebehoord aan mensen zonder nabestaanden: zwervers en paupers. In
de ervaring van de omstanders kregen de boeven bij hun terechtstelling hun
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verdiende loon en zwervers en paupers waren mensen die hun lot aan zichzelf hadden
te wijten of door God daartoe waren voorbeschikt. Niemand die er niet een directe
band mee had, maakte zich om hen erg druk, en om zwervers en paupers zonder
nabestaanden bekommerde zich dus niemand. Onze relatief sterk gegroeide gevoelens
van onderlinge identificatie maakt het zelfs moeilijk zich de emoties van de
aanwezigen bij een openbare terechtstelling goed voor te stellen.
De mate van identificatie van mensen met elkaar en het realiteitsgehalte van hun

sterfelijkheidsbesef hangen dus samen met de aard én de kracht van de emoties die
door het contact met onbekende doden worden opgeroepen. Door een studie van de
manier waarop studenten die voor de eerste keer aan een anatomisch practicum
deelnemen zich gedragen, hebben wij ons een beeld proberen te vormen van de mate
van hun identificatie met medemensen en van het realiteitsgehalte van hun
sterfelijkheidsbesef. Bij de observatie van hun gedrag letten wij daarom vooral op
de soort en de kracht van de emoties die werden geuit en op de manier waarop met
die emoties werd omgegaan. Wij stelden ons ook de vraag welke veranderingen zich
daarin gedurende het trimester voordeden. We wilden zien welke de voornaamste
vormen van gewenning waren, waartoe de vele malen herhaalde confrontatie met
onbekende doden leidde. We vroegen ons af wat deze gewenning precies inhield.
Dezelfde vragen stelden wij onszelf.

3 Het anatomisch practicum6

Van het stoffelijk overschot van een mens ontleden en preparen studenten te Utrecht
in hun eerste studiejaar de belangrijkste aders en slagaders, zenuwen en spieren van
hals, schouders, buitenkant borstkast, armen, billen en benen. Zo oefenen zij naam
en plaats van verschillende structuren van het menselijk lichaam en krijgen terloops
vaardigheid in het hanteren van de meest elementaire chirurgische instrumenten.
Toen wij vroegen hieraan mee te mogen doen was er een lichte reserve van de

kant van de hoogleraar. Ons werd op het hart gedrukt de studenten door onze
aanwezigheid niet ‘week’ te maken; wij moesten ‘oppassen bij de studenten geen
problemen op te roepen die ze nu (nog) niet hebben’. Zoals ook uit andere ervaringen
is gebleken, zijn medisch sociologen en medisch psychologen voor veel anatomen
en andere medici de exponenten bij uitstek van de ‘toegenomen weekhartigheid in
de maatschappij van vandaag’.
Op de eerste practicummiddag hield de buitenlandse lector een toespraak,
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waarin hij respect vroeg voor de mensen die hun lichaam ter beschikking hadden
gesteld en waarin hij zich vervolgens tot de practicanten richtte met de woorden:
‘Now you are going to do something new: you are going to dissect yourself’.
Onbedoeld oogstte hij veel gelach, want hij had geen kommapauze gehouden tussen
‘dissect’ en ‘yourself’. Een aantal studenten had de grap in de gaten en de rest lachte
mee uit zenuwen. Ook ons gaf zijn uitspraak een pijnlijke steek en daarna hoogstens
een zure glimlach.
Weinig mensen komen ooit zo letterlijk en zo massaal met de dood in aanraking

als studenten in de geneeskunde binnen de ruimte van het anatomisch practicum,
macaber genoeg snijzaal genoemd. De helft van de ongeveer vijfentwintig studenten
die wij vroegen of ze wel eens een dode hadden gezien, gaf een ontkennend antwoord.
Op geen enkele plaats in onze samenleving treft men binnen één ruimte zoveel dode
lichamen aan als in een anatomisch instituut. De meeste zagen er bepaald niet fraai
uit, misten het verhullende raffinement dat de begrafenisondernemer aanbrengt.
Bovendien was van de meeste lijken de schedel afgezaagd en de hersenen uit het
hoofd gehaald (voor het ‘hersenpracticum’), hetgeen allen bij binnenkomst op de
snijzaal pijnlijk verrastte.
Op een heel letterlijke manier is men op de snijzaal achter maatschappelijke

coulissen: het is een grote ruimte met een granito vloer en betegelde wanden, veel
ramen waarvan de luxaflex altijd is neergelaten. Eén van ons ervoer er voor het eerst
wat claustrofobie is. Toen het lichaamwaaraan ons groepje van zes mannen zou gaan
werken was ontdaan van een plastic hoes en van in formaline gedrenkte badstoffen
doeken en naakt op tafel lag, vroeg de student-assistent wat ons als eerste opviel.
Eén student zag twee operatielittekens, een ander ouderdomsvlekken en weer een
ander constateerde tot zijn genoegen dat het een mager lichaam was. (Studenten die
voor een dikker lichaam komen te staan moeten eerst veel vet ‘wegprepareren’.) Het
eerste waar wij naar keken was de onderbuik, net als toen onze kinderen werden
geboren. ‘Ons’ stoffelijk overschot was van een vrouw, maar ook wij voelden hoezeer
het niet de bedoeling was dit te zeggen. Geen van de studenten van ons groepje gaf
blijk van nieuwsgierigheid naar de levensgeschiedenis van dit dode lichaam. Toen
we ernaar vroegen bleek dat ze zich, in tegenstelling tot ons, niet afvroegen wie dit
was geweest, hoe oud ze was geworden, hoe ze met dit lichaam had bemind, of ze
er kinderen mee had gebaard. Het enige dat ze wilden weten was, waaraan ze was
overleden en wanneer. Onmiddellijk, vanaf de eerste bijeenkomst was het lichaam
studieobject geworden. Iedere uiting van deernis of identificatie met het ‘slachtoffer’
bleef achterwege.
Van meet af aan merkten wij dus dat wij anders reageerden dan de
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studenten op de confrontatie met doden en met het snijden. Zij waren bezig met het
technische, het objectieve en reageerden afstandelijker, wij met het emotionele, het
subjectieve, en interesseerden ons meer voor de persoon dan voor het lichaam.
Hierdoor waren wij aanvankelijk merkbaar sterker dan de studenten onder de indruk
van de op de snijzaal opgeroepen herinneringen aan gestorven intimi en aan eigen
sterfelijkheid. Pas na een paar bijeenkomsten kreeg bij ons het gevoel dat we nu
tenminste nog van het leven konden genieten de overhand. Uit het waargenomen
gedrag van de studenten kon een dergelijke ontwikkeling in de emotiehuishouding
niet worden afgeleid.
De eerste keer lieten de studenten hun emotionele geraaktheid blijken in een

lacherig of stijf gedrag. Velen waren wat bleek. Op een groot aantal manieren werd
op de studenten druk uitgeoefend om zich snel over deze gevoeligheden heen te
zetten. Het dragen van allemaal dezelfde witte jassen is zo'n manier. De efficiënte
wijze waarop het practicum georganiseerd is, draagt ook daartoe bij: negentig
studenten verdeeld over vijftien roestvrij stalen tafels met evenzoveel in plastic en
badstof verpakte lijken erop; iedere student zijn eigen snijset met mesjes en pincetten;
ieder een anatomie-atlas, die ons met het gekleurde bladwijzerlint deed denken aan
een bijbel of evangelieboek; vooraf is er een gezamenlijk handenwassen; in de
practicumhandleiding zijn alle snij- en prepareerhandelingen voorgeschreven; op
een videodemonstratie vooraf wordt alles alvast even voorgedaan. De nomenclatuur
is in het Latijn en je hoort de studenten elkaar in hun groepjes al gauw op een
vanzelfsprekende manier in die taal toespreken, net zoals artsen dat doen boven het
ziekenhuisbed tijdens de ‘grote visite’. Hier, op de snijzaal vindt de eerste oefening
plaats in deze, voor patiënten vaak zo kwetsende manier van doen. Kortom, de
organisatie is erop gericht een practicummiddag zo uniform en onderwijstechnisch
zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.
Uniformiteit dwingt mensen zich aan te passen aan het gedrag dat collectief wordt

vereist. Zo strak is de organisatie van het anatomiepracticum dat de associatie met
de wijze waarop recruten de eerste weken in militaire dienst worden aangepakt, voor
de hand ligt. Medisch studenten worden in de snijzaal ‘ontgroend’ en gedisciplineerd
ten behoeve van de latere professie, het artsenberoep. Om de gevoelens en
pijnlijkheden die op de snijzaal gewekt worden te beleven en te uiten, is nauwelijks
tijd en gelegenheid; er is weinig plaats voor individuele gevoeligheden.

3a Afweer7

In de snijzaal moeten studenten die tot dan toe nog nooit met de dood in
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aanraking zijn gekomen, in psychologische zin, heel wat gevoelens afweren om het
practicum tot een goed einde te brengen. Naast persoonlijke vormen bestaan er
collectieve, welhaast georganiseerde vormen van afweer van gevoelens. Bijvoorbeeld,
na de eerste bijeenkomst worden begrippen als ‘dood’ en ‘sterven’ niet meer gebruikt;
woorden als ‘lijk’, ‘overledene’, ‘stoffelijk overschot’ zijn vervangen door de
produktterm ‘preparaat’; weggesneden delen van het lichaam die niet meer benut
worden, zijn nog slechts ‘anatomisch afval’. Ofschoon er voor veel lichaamsdelen
goede Nederlandse aanduidingen bestaan, heet het schouderblad voortaan ‘scapula’,
het dijbeen ‘femur’ de knieholte ‘fossa poplitiae’. Op dezelfde practicummiddag
waarop bij de vrouwelijke lichamen het weefsel van de borsten ‘anatomisch afval’
wordt, is er na afloop een film waarin een aantrekkelijke dame haar welgevormde
borsten bevoelt op mogelijke knobbeltjes.
Opvallend is dat de meeste studenten ook uit zichzelf hard werken tijdens het

practicum, zodat de tijd snel voorbij lijkt te gaan. Zelf merkten we dat je zo
gemakkelijk vergeet dat je een mens aan het ontleden bent.
Grove grappen zijn niet van de lucht, ofschoon we erger hadden verwacht. Terwijl

één student over de ingewikkelde structuren in de lies zegt dat hij het een ‘kutstuk’
vindt, zingt een ander ‘Juanita heisst das Mädchen...’ Aan een naburige tafel vertelt
een meisje dat ze gisteren voor zes mensen pannekoeken heeft gebakken en terwijl
ze dit doet strijkt ze met haar chirurgisch mes een flinke klodder menselijk vet af
aan de rand van het afvalbakje, als betrof het de koekepan. Als één van ons tweeën
over de zaal loopt en van het fijnbesnaarde gezicht van een bepaald lijk zegt, dat het
hem een interessante man lijkt, antwoordt de student die eraan snijdt dat er maar
weinig vet aan zit. Al tijdens de eerste bijeenkomst vertelde men dat de lijken uit het
buitenland kwamen (later hoorden we ook dat ze uit andere universiteitssteden zouden
komen), hetgeen niet waar was, maar wat wel hielp de emotionele afstand tot de
‘vreemde’ dode te vergroten en de afweer te vergemakkelijken. Deze lijst van
onbewuste en collectieve afweer is nog met talloze voorbeelden aan te vullen. Niets
duidt op enige deernis met ‘het slachtoffer’ of op herinneringen aan de eigen
sterfelijkheid.
Op de snijzaal sprak bijna niemand over de dood en velen zouden er moeite mee

hebben als iemand aandacht vroeg voor zijn gevoeligheden. Dat doet men daar liever
niet. De onderwerpen sterven en dood zijn daar zo taboe dat niemand trefzeker wist
te reageren als wij ze ter sprake brachten. Toch werkt de snijzaal door in de
emotiehuishouding van de studenten, want dat bleek uit de dromen die ze vertelden.
Velen hadden gedroomd dat hij of zij aan het lijk van een vriend of vriendin, van
vader of moeder of van enige belangrijke personen stond te snijden. Een aantal had
last van de
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hardnekkige fantasie dat het lijk zou opstaan. Sommigen bleken van allerlei
onbenullige voorvallen sneller te schrikken dan vóór het practicum. Velen zijn niet
meer bereid hun lichaam ooit ‘ter beschikking van de wetenschap’ te stellen.

3b Tekenen van verandering

Het bovenstaande betekent niet dat het uitblijven van elke blijk van deernis met ‘het
slachtoffer’ en van enige reflectie op de eigen sterfelijkheid inhoudt dat deze medisch
studenten ongevoelig waren voor de dood van on- bekenden. Als ‘kinderen van hun
tijd’ zijn ook hun gevoelens van schaamte en gêne toegenomen in vergelijking met
voorgaande generaties. Ook voor medisch studenten geldt dat zij meer moeite hebben
(en zullen krijgen) met het uniforme van het huidige snijzaalgedrag dan studenten
vroeger hadden. Eind jaren zeventig klonken er dan ook, naast de vrij ‘stille’ en
individuele protesten, openlijke en collectieve protestgeluiden. Hier en daar kwamen
studenten in verzet tegen de manieren van doen op deze practica, vooral tegen de
vanzelfsprekendheid van het ‘gewoon doen’ op de snijzaal en tegen ‘het taboe op
emoties’. In een blad voor medisch studenten stond:

Omgeving en werkwijze dwingen je een bepaalde houding aan te nemen.
Alleen snijden en structuren vinden is belangrijk. Je verliest het idee dat
je met de mens bezig bent. Een automatisch handelen zonder te beseffen
waarom. Even gedachteloos komen botte grappen los of loop je doelloos
te zwerven over de snijzaal. De weerstand tegen het practicum wordt
hierdoor alleen maar groter; het rendement voor ons steeds kleiner... Ook
het afgesloten zijn van de buitenwereld, met zoveel mensen in één zaal is
een factor. (Stethoscoop 1979: 3)

En in een ander blad uit een andere universiteitsstad:

Bovendien werd je op het practicum heel snel gedwongen afstand te doen
van het idee dat het hier om mensen ging, die een leven geleid hadden,
gesprongen en gezongen en verdriet gehad hadden zoals jezelf. Je moest
ze zien als anatomische preparaten waar je van alles van kon en moest
leren... Het gevoel hierdoor dat je een aanstelster was, een overgevoelig
tiep, dat zaken niet van gevoelens kon scheiden en tevens het gevoel dat
ik niet geschikt was om medicijnen te studeren... (Van Baal 1978: 13 e.v.)
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Nadat de schrijfster kort op dit gevoel is ingegaan, geeft ze als conclusie:

De botsing tussen je eigen emoties en hetgeen er van je verwacht en geëist
wordt zijn niet eenmalig of kenmerkend voor het snijpracticum.

In Utrecht was kort voordat wij aan het snijzaalpracticum gingen meedoen een
‘snijzaalgroepje’ opgericht: een aantal studenten had besloten om de veranderingen
op de snijzaal kritisch te volgen. Eén van de veranderingen die al was gerealiseerd,
betreft een zeer korte ‘agogische’ vaardigheidstraining die in 1979 voor het eerst aan
de studentassistenten werd gegeven en die ertoe heeft geleid dat op de eerste
practicumbijeenkomst reacties van studenten, ook emotionele, werden gevraagd,
alvorens tot de orde van de snijzaal - snijden - over te gaan. Deze verandering werd
overigens geïnitieerd door een docent.
Toch werden de studenten nog altijd op een afstandelijke wijze getraind in het

omgaan met dode lichamen; bijna alle handelingen waren voorgeschreven, het
gevergde tempo was hoog, en de vereiste mate van uniformiteit kon pas bereikt
worden wanneer de studenten hun gevoelens afweerden, dat wil zeggen ze ontkenden
of verdrongen. In hun protesten tegen de strakke organisatie van het practicum gaven
studenten niet alleen blijk van hun toegenomen gevoeligheid, maar ook van een
toegenomen individualisering. Sommige studenten, en ook docenten, voelden zich
in de huidige opzet te rigoreus gedwongen en dat leidde volgens henzelf tot verdringen
van emoties:

Zoals het nu gaat, word je voor het blok gezet: je moet er maar aan wennen!
(verdrongen gewenning).

Met als voornaamste woordvoerder de patholoog-anatoom H.S. Verbrugh stelden
zij voor de emoties te bespreken en elkaar over de taboes heen te helpen. Ze noemden
dit heel typerend ‘vrijwillige gewenning’ (Stethoscoop 1979: 4). De woordkeus
verraadt hoe ook hier weer de informalisering, de ‘emancipatie van gevoelens’
samengaat met toenemende individualisering. Immers, wat de protesterenden hier
voorstelden komt er op neer dat ze de dwang die ze in de opzet van het practicum
ervaren (‘Fremdzwang’) voortaan op zichzelf willen uitoefenen (‘Selbstzwang’),
omdat alleen dán de betrokken emoties kunnen worden onderkend, aanvaard en onder
individuele controle gebracht.
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3c Medische tradities

De toegenomen gevoeligheid van studenten, die uit dit alles blijkt, roept de vraag op
waarom niet méér studenten protesteerden en waaruit precies de druk bestond op
grond waarvan ze veel emoties afweerden en zich aanpasten. De beantwoording van
deze vraag vereist nadere studie, maar op grond van de verkenning waarvan wij hier
verslag doen, wagen wij het een viertal elkaar aanvullende antwoorden te presenteren.

Om te beginnen, de leeftijd van de studenten: op hun leeftijd is men meestal nog niet
zo doordrongen van de eigen sterfelijkheid. Zij waren pas aan een zelfstandiger leven
begonnen en slechts weinigen hadden de dood van intimi te betreuren gekregen of
hadden andere ervaringen opgedaan die tot nadenken over sterven en dood stemmen.
Een gering sterfelijkheidsbesef vergemakkelijkt de aanpassing uiteraard.
Naast hun leeftijd vormde de gerichtheid van hunmotivatie een druk in de richting

van aanpassing en afweer. De studenten hadden over het algemeen een intense
belangstelling voor de menselijke anatomie, wilden die kennen en er na afloop van
het practicum een goed examen over doen. Hoe sterker de motivatie om hun
anatomische nieuwsgierigheid te bevredigen, des te gemakkelijker is het om andere
gevoelens opzij te dringen.
Ook de organisatie en opzet van het practicum dwongen de studenten tot aanpassing

en tot afweer van gevoeligheden. In de practicumhandleiding was zo veel
voorgeschreven dat de studenten hard moesten werken om het snijprogramma ook
maar enigszins af te krijgen. De efficiëntie en de nauwe grenzen die aan zowel gedrag
als emoties waren gesteld, lijken zodanig op dwingende voorschriften dat de analogie
met de uitgebreide rouw- en begrafenisrituelen uit de jaren vijftig en daarvoor zich
opdringt. In die tijd ging er van deze rituelen eveneens een druk uit om emoties niet
anders te uiten dan was voorgeschreven: deels door ze te onderdrukken, deels door
ze te bedwingen. De manier waarop studenten met hun emoties omgaan lijkt in dit
opzicht op de manieren waarop er in de jaren vijftig nog met rouwemoties werd
omgegaan en beide manieren zijn tamelijk ritueel en uniform.
Volgens ons schuilt de belangrijkste manier waarop studenten erin slaagden om

ondanks hun grotere gevoeligheid zich toch aan te passen aan de eisen van de snijzaal,
in hun sterke en vroege identificatie met het artsenberoep. Die identificatie bleek al
tijdens de eerste practicummiddag toen onze student-assistent een poging deed om
in de agogische vaardigheidstraining nieuw aangeleerde omgangsvormen toe te
passen. Nadat de kennismaking met het dode lichaam had plaatsgevonden en er een
aantal vragen waren
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gesteld, zei hij dat het hem opviel dat er alleen maar technische en dus afstandelijke
vragen werden gesteld. Als antwoord kreeg hij op tamelijk aanvallende toon van
twee studenten te horen: ‘Waarom vind je dat, je moet toch immers afstand nemen,
want je kunt toch niet alles tot je laten doordringen. Daar heb je toch later ook geen
gelegenheid voor.’ Hieruit blijkt hoezeer de studenten zich aanpasten en hoe goed
ze zich realiseerden dat er op de snijzaal hoge eisen aan hun emotiebeheersing worden
gesteld, zoals dat ook later bij de uitoefening van het artsenberoep het geval zal zijn.
Ze liepen daarop vooruit door zich een voorbeeld te stellen, namelijk dat van de arts
zoals zij zich die voorstelden. Daarmee identificeerden ze zich. Medisch studenten
hebben het met de identificatie met het latere beroep gemakkelijker dan de meeste
andere studenten. Het artsenberoep is al vanaf zeer jong bekend en het is een beroep
met een hoge status, een hoog inkomen en een groot machtspotentieel. Bovendien
is het een gevestigd beroep met sterke tradities en veel dwingende
gedragsvoorbeelden, zo ook dat van de snijzaal. De studenten identificeerden zich
dus met een gevestigde groepering die, zoals gevestigde groepen in het algemeen,
trots is op zijn traditie. Tot die traditie behoort een bepaalde manier van omgaan met
doden en stervenden die, zoals gezegd, ons deed denken aan de ‘flinkheid’ zoals die
in de jaren vijftig volgens de maatschappelijke gedragsstandaard geboden was.
Alvorens tot een pijnlijke behandeling over te gaan, zeggen dokters vaak tot hun
patiënten ‘even flink zijn’ en precies hetzelfde verwachten ze in het algemeen van
zichzelf. Het is waarschijnlijk op grond van dezelfde ‘flinkheid’ dat ons werd gevraagd
de studenten niet ‘week’ te maken.
Afhankelijk van de mate van identificatie met de mensen op wie ze hun vak

uitoefenen, met name met de dode mensen op de snijzaal, worden de associaties en
herinneringen aan de dood van intimi en aan de eigen sterfelijkheid meer of minder
dwingend opgeroepen en is het dus meer of minder gemakkelijk zich aan te passen
aan het traditionele snijzaalgedrag. We beseffen terdege, dat het verzoek om de
studenten niet ‘week’ te maken werd ingegeven door de wens deze aanpassing te
vergemakkelijken en door de uit ervaring opgedane wetenschap dat in de uitoefening
van het artsenberoep een zekere ‘flinkheid’ is geboden. Dat is ontegenzeggelijk zo,
maar er zijn vele manieren om zich die ‘flinkheid’ eigen te maken en in praktijk te
brengen. Tijdens het anatomie-practicum en niet alleen daar, kregen wij sterk de
indruk dat de voornaamste manier waarop deze ‘flinkheid’ wordt verworven en in
praktijk gebracht, op ontkenning en verdringing van als ‘week’ getypeerde gevoelens
berust.8Het grotendeels ontkennen of verdringen van als ‘week’ getypeerde gevoelens
houdt ook in dat het regelmatige contact met stervenden en doden niet leidt tot een
verhoging van
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sterfelijkheidsbesef, maar eerder tot een bekrachtiging van onsterfelijkheidsfantasieën.
De herinnering aan de menselijke sterfelijkheid, die aanvankelijk door dit contact
werd opgeroepen, zoals blijkt uit de genoemde dromen en fantasieën over het lijk
en uit de weigering het eigen lichaam ‘ter beschikking’ te stellen, verflauwt of
verdwijnt zelfs in de ‘verdrongen gewenning’: het lijk wordt tot ‘preparaat’. Toch
ligt het voor de hand te veronderstellen dat de kwaliteit van de ‘stervensbegeleiding’
die artsen kunnen bieden aan hun stervende patiënten, evenredig zal variëren met
het realiteitsgehalte van hun eigen sterfelijkheidsbesef, omdat artsen die hun eigen
dood niet onder ogen durven zien, slecht in staat zullen zijn anderen bij hun sterven
te helpen. Zij blijven ‘dokteren’, dat wil zeggen zij hebben alles op de kaart van de
medische macht gezet en ze kunnen hun onmacht, noch als medici noch als
stervelingen erkennen.
Deze verdringing roept de vraag op hoe het komt dat artsen over het geheel

genomen ‘nahinken’ in de maatschappelijke stroming naar informalisering en
‘emancipatie van emoties’. De flinkheid die in hun praktijk is geboden heeft er zeker
mee te maken, maar een minstens zo krachtige reden schuilt in hun reactie op
aanvallen op het ‘medisch bolwerk’. In de maalstroom van
democratiseringsbewegingen en de ermee verbonden processen van informalisering,
is de hoge status van artsen steeds meer en harder onder vuur genomen. Wij hebben
vaak gemerkt dat zij zich hierdoor gekwetst en bedreigd voelen, en met hen óók de
medisch studenten. Nu is het een kenmerk van gevestigde groeperingen die worden
aangevallen of zich aangevallen voelen, dat zij de rijen sluiten tegen die aanvallen
en de eigen tradities zoveel mogelijk benadrukken (zie Elias en Scotson 1976). De
studenten, waarvan de meesten zich al arts voelen lang voordat zij afstuderen, doen
hieraan mee. Ook eerstejaars hebben al de neiging zich sterker met hun collegae in
de professie te identificeren dan met patiënten, zeker als die tot een ‘mindere stand’
behoren. Zo vonden de studenten het kennelijk egostrelend en volstrekt rechtmatig
dat mensen tijdens hun leven hun lichaam na hun dood aan hen ter beschikking
hadden gesteld. Het versterkte eerder hun identificatie met elkaar (een voorname
functie van alle ‘ontgroeningen’) en met de artsenstand in het algemeen, dan met de
mensen wier dode lichamen hen tot studiemateriaal dient: patiënten. Vandaar wellicht
ook dat we een aantal studenten hoorden zeggen dat zíj hun lichaam niet ter
beschikking zouden stellen. Deze distantiëring door middel van ‘verdrongen
gewenning’ ligt waarschijnlijk ten grondslag aan een houding van dokters tegenover
de dood, die de psychiater Rümke al in 1960 als volgt beschreef:
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De dokter, die dag in dag uit te maken heeft met de strijd tegen ziekte, met
de verdediging van het leven, heeft - hoe vreemd dit ook moge klinken -
misschien minder het probleem van de dood doordacht dan menig ander.
Paradoxaal uitgedrukt: ‘voor niemand is de dood zo probleemloos als voor
de dokter’. (Rümke 1960: 249)

Dat artsen de rijen sluiten en dus een grote mate van sociale controle (Fremdzwänge)
op elkaar uitoefenen, houdt ook in dat zij de opleiding zoveel mogelijk controleren.
Ook dit zet aan tot het collectieve en aangepaste snijzaalgedrag vanmedisch studenten.
Zoals betoogd, is een vermindering van machtsverschillen een noodzakelijke

voorwaarde voor het toenemen van gevoelsnuances en het afnemen van
gedragscontrasten. Zetten we nu naast elkaar de sterke tradities, de grote sociale
controle, de invloed op de opleiding en het feit dat er waarschijnlijk in geen faculteit
zulke grote, traditionele machtsverschillen bestaan als in de medische, dan wordt het
traditionele van het snijzaalgedrag begrijpelijker. Immers, artsen hebben hun
machtsposities grotendeels gehandhaafd, niet in het minst dankzij hun organisatie
in de KNMG, en omdat de meeste studenten zich met mensen in die machtsposities
identificeren, geven ze nauwelijks blijk van een meer individuele beleving van
emoties. Die identificatie fungeert als het ware als een barrière tegen het vergaander
leren aankunnen van de gevoelens van machteloosheid die door sterven en dood
worden opgeroepen.
J.H. van den Berg zet onder andere in zijnMedische macht en medische ethiek

uiteen hoe, terwijl de medische kennis en macht groeiden, er een medische ethiek
die dateert uit een periode van grote medische onmacht en gebrekkige medische
kennis bleef voortbestaan. Hier treffen we een soortgelijke discrepantie aan: de opzet
van de snijzaal en het daar vereiste gedrag bleef vrijwel ongewijzigd volgens de
tradities gehandhaafd, terwijl in de samenleving als geheel en ook onder de studenten
een grotere gevoeligheid voor verschillen in macht en onmacht ontstond en een
verdere nuancering van het gevoelsleven plaatsvond. Het is een discrepantie tussen
twee patronen - en wellicht ook twee niveaus - van emotieregulering. Naarmate het
medisch bolwerk aan macht verliest ten opzichte van de overheid en
patiëntenorganisaties, zal deze discrepantie verminderen. Het is duidelijk te merken
dat de muren van het bolwerk scheuren vertonen en dat het informaliseringsproces
ook de snijzaal niet ongemoeid heeft gelaten. We wezen al op een aantal aanzetten
tot verandering. De studenten noemden de meeste docenten die deel uitmaken van
de practicumleiding bij de voornaam. Bovendien bleken vooral de jongere docenten
zich ongemakkelijk te schikken in de traditionele
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structuur. Op de snijzaal zelf toonden zowel zij als de student-assistenten een grote
bereidwilligheid in te gaan op allerlei vragen van studenten. Zo werd de
videodemonstratie op verzoek van de studenten niet meer op de snijzaal zelf gegeven,
zodat ze daar niet langer dan strikt noodzakelijk hoefden te zijn.
Het lijkt duidelijk dat de studenten het moeilijker zullen krijgen met het

overbruggen van de kloof tussen hun pijnlijkheidsgevoelens en de strakke, ontkenning
en verdringing stimulerende organisatie van anatomiepractica. Dit zal er op den duur
waarschijnlijk toe leiden dat de snijzaalrituelen zodanig veranderen dat er meer plaats
komt voor een individuelere beleving en uiting van emoties die dan niet meer zo
sterk ontkend of onderdrukt hoeven te worden, maar zodanig verwerkt en bemeesterd
kunnen worden, dat ze een goed vakmanschap niet in de weg staan en toch getuigen
van een grotere betrokkenheid bij het gevoelsleven van zowel patiënten als van
henzelf, medici in spe.

Eindnoten:

1 Het deel over de snijzaal is samen met Herman ten Kroode geschreven.
2 Vgl: ‘Alle mechanisatie beoogt een steeds grotere efficiency; uiteindelijk derhalve een wereld

waar niets verkeerd gaat’ (Orwell 1973: 216).
3 In zijn latere werk, bijvoorbeeld in L'Homme devant la wort gaat Ariès ook in op de toegenomen

publieke belangstelling voor de dood en het sterven en om die reden gebruikt hij daar de typering
‘verboden dood’ niet meer. In plaats daarvan spreekt hij van ‘la mort inversée’, ‘de omgekeerde
dood’. In zijn uitwerking van dit ‘model’ blijft echter, ook later, de algemene richting van zijn
interpretatie ongewijzigd.

4 De uitdrukking ‘emancipatie van emoties’ verbindt een term die gewoonlijk verwijst naar sociale
processen - emancipatie - aan een term die naar psychische processen verwijst.

5 De manier waarop sterven en rouwen voorkomen in populaire films en literatuur uit de jaren
vijftig en daarvoor, illustreert over het geheel genomen de toegenomen nuancering van het
gevoelsleven: men volgde toen nog een voor ons eenvoudig en doorzichtig sjabloon. Ook een
studie alsMargriet weet raad (Brinkgreve en Korzec 1978) toont aan dat zowel de problemen
als de adviezen minder sjabloonmatig, dus gevoeliger en psychologischer werden.

6 Met dank aan Peter Dols, Prof. dr. W.J. van Doorenmaalen en Jaap van der Wal. Vooral Peter
Dols was zo vriendelijk veel tijd en aandacht voor ons te hebben, zowel tijdens onze deelname
aan het practicum als daarbuiten.

7 Met afweer bedoelen wij de meestal onbewuste maatregelen die mensen nemen om zichzelf af
te schermen van pijnlijke gevoelens en daaraan verbonden onaangename situaties. Vormen van
afweer zijn bijvoorbeeld projectie, ontkenning, verdringing, overdekking door het tegendeel
(zie verder hoofdstuk IX).

8 Het is mogelijk juist dit gedrag relatief ‘week’ te noemen, omdat het meer ‘moed’ en ‘flinkheid’
vergt om deze gevoelens niet te ontkennen of te verdringen, en ze toch de baas te blijven. Over
de betekenis van woorden als ‘week’ en ‘flink’ of ‘moedig’ valt te twisten, omdat ze veranderen
met veranderingen in sociale figuraties (zie hiervoor ook hoofdstuk IX).

Cas Wouters, Van minnen en sterven. Informalisering van omgangsvormen rond seks en dood



208

Hoofdstuk IX
Sterven en voortleven in Nederland vanaf 1930; de regulering van
macht en emoties aan het levenseinde

Dit is het verslag van onderzoek naar veranderingen in de dominante omgangscode
tussen stervenden en voortlevenden. Ik ben die veranderingen vanaf 1930 nagegaan
aan de hand van drie bronnen: het Tijdschrift voor Ziekenverpleging (TvZ); veel
gebruikte verpleegkundige handboeken; en toonaangevende geschriften inzake
medische ethiek, met name het zogenaamde ‘blauwe boekje’ van de Koninklijke
Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (KNMG). Deze bronnen
bieden het voordeel dat zij een systematische inhoudsanalyse over de gehele periode
van onderzoek mogelijk maken.
Artsen en verpleegkundigen hebben uit hoofde van hun beroep vaak en intensief

met stervenden te maken. De meeste mensen die in de periode van onderzoek zijn
gestorven zullen aan het einde van hun leven onderworpen zijn geweest aan de regie
of het regime van deze professies - in ziekenhuizen zowel als thuis.1 Uiteraard bestaat
er een verband tussen veranderingen in omgangscodes en -idealen en de praktijk van
het samenleven, vooral op langere termijn gezien. De vraag hoe direct dat verband
is, ofwel in hoeverre mensen zich naar die codes en idealen (hebben) gedragen, valt
echter nauwelijks te beantwoorden. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat de
processen van democratisering en informalisering in de praktijk minder ver zijn
doorgezet dan men uit de hier gebruikte geschriften, waarin vooral idealen worden
verwoord, kan afleiden.
Van het TvZ - lang de enige en steeds een vooraanstaande spreekbuis van

verpleegkundigen - is iedere vijfde jaargang vanaf 1930 in zijn geheel bestudeerd,
als betrof het de notulen van dat jaar. Daardoor kan in dit verslag ook een indruk
worden gegeven van de veranderingen in de bredere sociale context waarbinnen
mensen aan hun eind kwamen: het medisch regime.2
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In de periode van onderzoek laten zich drie fasen onderscheiden: de eerste strekt
zich uit van 1930 tot in de jaren vijftig: het is de periode van de ‘gewijde leugen’;
dan volgt een overgangsfase, vanaf midden jaren vijftig tot het einde van de jaren
zestig, waarin het verzet tegen de oude codes steeds krachtiger aanzwelt; en in de
derde fase, van 1970 tot 1990, tekent zich een ‘emancipatie van stervenden’ steeds
duidelijker af.
Alleen al uit deze indeling valt op te maken dat de gegevens niet wijzen op een

sterker wordend taboe op sterven en dood, maar op het omgekeerde.

1 De periode van de ‘gewijde leugen’: 1930-1950

Dat verplegenden vaak en regelmatig met stervenden te maken hebben, komt in deze
periode nog nergens in het tijdschrift tot uiting, zelfs niet in het speciale nummer
over ouderen en ouder worden uit de jaargang 1950. Slecht-nieuws-gesprekken
komen niet aan de orde.Wel blijkt terloops dat het verstrekken van ‘gewijde leugens’
volstrekt gangbaar was, zoals in deze passage:

Hoop doet nu eenmaal leven en een ‘pia fraus’ (geheiligde misleiding)
acht elke geneeskundige oirbaar ten aanzien van demeest ernstige, wellicht
ten doode opgeschreven lijder. (TvZ 1935: 46)

Slechts op twee zeer indirecte manieren blijkt verder in het TvZ dat mensen sterfelijk
zijn: uit In Memoriam's en uit de aandacht voor het voorkómen van suicide. Een
artikel over ‘Belangrijke feiten bij de verpleging van depressieve zieken’ leert dat
álle belangrijk geachte feiten daarmee te maken hebben:

Bij het baden mag men den patiënt geen oogenblik zonder toezicht laten,
want enkele seconden zijn voldoende, dat de patiënt onderduikt en den
dood vindt. Gaat een zieke op de wc dan mag men nooit de strenge
waarneming doen ontbreken... Bij ziekenbezoekenmoet de verpleger erop
letten, dat de familie van de patiënten geen scherpe en spitse voorwerpen
(messen, vorken, scheerapparaat) aan den patiënt geeft... en na
ziekenbezoeken de bedden en beddetafels, schuifkastjes, enz. controleeren,
of de patiënt niet ook iets verstopt heeft. (TvZ 1930: 744/5)

Cas Wouters, Van minnen en sterven. Informalisering van omgangsvormen rond seks en dood



210

Hier blijkt tevens hoezeer verpleegkundige verzorging uit bevoogding, toezicht en
bewaking bestond. Ook uit praktijken als het opnamebad, waarbij patiënten op
onreinheid werden gecontroleerd, en uit de uniforme ziekenhuiskleding die zij
verplicht waren te dragen, blijkt dat de omgangmet patiënten ‘beschaafd’ en daardoor
beschavend moest zijn - een omgangsideaal dat tegenwoordig als bevoogdend en als
buitensporig hiërarchisch zou worden getypeerd. Het met elkaar bespreken van
angsten en andere emoties paste daar niet in.
Dat mensen sterven blijkt in deze periode verder alleen uit een aantal in het

tijdschrift opgenomen In Memoriam's. Opvallend daaraan is, dat die zich in weinig
of niets onderscheiden van afscheidsberichten bij pensionering: in beide gevallen
beperkt de tekst zich tot een bespreking van het werk van een functionaris -
verpleegster of arts. Daardoor lijkt het alsof de betrokkenen geen huiselijk leven of
intimi hebben gekend. Een persoonlijke noot of toon komt bij wijze van hoge
uitzondering wel eens voor, maar is dan steeds zeer paternalistisch:

Arme kleine Vennekool, drie kwart van je leven is opoffering, is lijden
geweest. Rust in vrede! (TvZ 1930: 213)

In de jaargang 1950 bestaan de enige prille tekenen van een op gang komende
verandering uit het noemen van de verwachting dat ‘de psychologische wetenschap
ons [zal] kunnen helpen om op de juiste wijze met mensen om te gaan’ (p. 114) en
uit enkele overlijdensberichten waarin wordt gesproken van een ‘ontstellend bericht’,
van een ‘geliefde collega’, ‘intense emotie’, ‘rouw in het hart’ en ‘persoonlijk denk
ik met grote waardering aan de goede samenwerking die er jarenlang tussen ons
bestond’ (pp. 426, 427, 488). Deze aandacht voor emoties en persoonlijke bindingen
is nieuw.

Ook uit de verpleegkundige handboeken blijkt, dat het naderende einde als regel niet
aan de betrokkene werd medegedeeld. De handboeken volstaan in deze periode met
korte en zakelijke passages - over het herkennen van de naderende dood, over de te
verstrekken verpleegtechnische zorg, over hoe men de dood kan vaststellen en over
het afleggen. Soms treft men een of twee zinnen aan die iets verder gaan, bijvoorbeeld:
‘Zorg voor rust en stilte bij een stervenden patiënt’ (Rompes 1947: 407). En:

De dokter zal ook beslissen, of een patiënt bediend moet worden; alleen
in spoedgevallen treffen wij de nodige maatregelen. Waarschuwt gij den
geestelijke, vermeld er dan bij of uw patiënt wél of niet bij bewustzijn is.
(Melk 1941: 368)
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In ditzelfde boek komen sommige moeilijkheden van wat tegenwoordig terminale
zorg heet, terloops aan de orde, maar dat gebeurt alleen om de gehoorzaamheid die
verpleegsters aan artsen verschuldigd zijn te benadrukken:

Ge kent het spreekwoord: ‘Waar nog leven is, daar is nog hoop’ en zelfs
als de patiënt u vraagt, hem niet meer in te spuiten, als de familie u smeekt
hem niet meer te plagen, ook als het u zelf iedere keer een overwinning
kost, het voorschrift uit te voeren, dan moet ge toch hiermee doorgaan.
Want - ‘de wonderen zijn de wereld nog niet uit’ er komen nog altijd
verrassende genezingen voor! Houdt u aan die gedachte vast, als het
gehoorzamen u zwaar valt en bedenk, dat een kostbaar mensenleven niet
door verkeerd gerichte gevoeligheid verloren mag gaan. (p. 387/8)

Hier blijkt tevens hoezeer artsen als regel alsmaar dóórbehandelden. ‘Vrome leugens’
en uitzicht op de volgende behandeling - verder werd de emotionele draagkracht van
medici, verpleegkundigen en patiënten niet geacht te reiken.

Uit de boeken over medische ethiek blijkt dat artsen stervenden slechts zelden op de
hoogte brachten van hun terminale situatie. Stervenden werden zo lang mogelijk in
de waan gebracht en gelaten dat er een gerede kans op herstel aanwezig was; artsen
oefenden een ‘regime van stilte en gewijde leugens’ uit. Dit regime werd tot in de
jaren zestig ook via de ‘officiële’ code van de KNMG in het ‘blauwe boekje’ verdedigd.
Nog in 1959 heet het, dat door het ontwijkende gedrag van de arts

de patiënt dikwijls rijp gemaakt [zal] worden om tenslotte de waarheid te
vermoeden, te begrijpen en te verwerken. (Medische ethiek en gedragsleer
1959:277/8)

Dat ‘vermoeden, begrijpen en verwerken’ gebeurde als regel in stilte. In 1949
verschijnt een boekje waarin de mogelijkheid wordt genoemd van deze regel af te
wijken, en wel wanneer de patiënt ‘bezonkener, nadenkender’ werd en

de troostvolle opmerkingen [van de dokter] wel aanhoort, maar inwendig
van andere gedachten is... Dan wordt de zaak anders, dan zou het verkeerd
zijn om maar steeds de zieke tegen beter weten in
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hoop te geven, de ernst van de toestand voor hem te blijven verbergen.
(Wierenga 1949: 20)

Ten opzichte van de familie van de stervende kón het ‘regime van stilte’ worden
doorbroken. Dit werd echter 20 lang mogelijk uitgesteld, omdat, in de woorden van
de auteur van De moraal van de arts,

gezien onze beperkte kennis, zo vaak de afloop van een ernstig ziektegeval
nog kan meevallen.

Maar, als het moment van zekerheid tóch was gekomen, dan deed een arts er
verstandig aan, zo heette het, om

de omgeving van de zieke deelgenoot te maken van de nu wel zeer ernstige
kansen op een minder goede afloop. (Wierenga 1949: 19)

Voor deze gevallen had de KNMG een dergelijk advies:

Men ga met tact te werk; vertelle geen directe leugen en lichte in het
algemeen liever de familie in. (Medische ethiek en gedragsleer 1959: 278)

Het moment waarop het advies tot bedienen van katholieke patiënten werd gegeven,
moest dan ook met zorg worden gekozen:

Het kan b.v. zijn, dat men reden heeft te vrezen voor een ongewenst sterke
emotie. (1959: 259)

Artsen die hier bang voor waren werd in dit verband nog verzekerd dat dit sacrament
volgens de katholieke leer ‘niet noodzakelijk ter zaligheid’ is en ook, ‘dat nog korte
tijd (men neemt aan enkele uren) na de dood de bediening kan plaats hebben.’
Ter aanvulling hierop een citaat uit een boek dat in 1955 verscheen:

De Rooms-Katholieke patiënt, die in stervensgevaar geraakt, krijgt door
het sacrament der stervenden althans enig inzicht in zijn toestand... Bij
Protestanten en ongelovigen liggen de verhoudingen anders. Daar houdt
de arts zich veelal aan den regel, door MOSKOWITCZ [Medische Ethica,
art. 52, Leiden 1902] in een ongelukkig gestelde zin aldus geformuleerd:
‘Hij make de hopeloze toestand zijner patiënten, nimmer dan na volkomen
zekerheid dienaangaande,
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met omzichtigheid, in geen geval aan den lijder zelve, bekend, tenzij dit
in het belang van bloedverwanten of aanverwanten vereist mocht zijn tot
het treffen van voorzieningen.’ Alleen stoffelijke belangen gelden; met
de gedachte dat het sterven voor een mens een belangrijk gebeuren is,
waarvan hij ook zelf enige weet mag hebben, wordt geen rekening
gehouden. (Groen e.a. 1955: 15)3

Uit dit boek blijkt verder dat patiënten slechts flink en moedig werden genoemd als
ze met niemand over hun ziekte en angsten spraken, en dat wie huilde als reactie op
het slechte nieuws dat een arts kwam brengen al gauw ‘emotioneel instabiel’ heette,
een afwijking die met ‘pia fraus’ moest worden behandeld (Groen e.a. 1955: 30/76).
En in een passage die de verhoudingen vóór 1955 kenmerkt, vroeg men zich omtrent
eventuele wijziging van die verhoudingen af

hoe ver wij daarin wel kunnen gaan zonder de voor iedere besloten
gemeenschap noodzakelijke discipline te ondermijnen. Mogen patiënten
vanuit het ziekenhuis hun familie opbellen? Mogen zij tekenen of
schilderen, met alle rommel die dit in de conversatiekamer of op bed
meebrengt?Mogen zij, indien het mooi weer is, buiten wandelen? En daar
hun familie ontmoeten buiten de vastgestelde uren? Of, wat nog
belangrijker is: mogen zij vragen stellen of zelfs tegenspreken? (Groen
e.a. 1955: 68)

Als patiënten vóór de jaren vijftig geen vragen mochten stellen, laat staan
tegenspreken, met wie zouden stervenden dan over hun doodsangst en dergelijke
hebben kunnen práten? Nee, waar de stervende zich ook bevond, thuis of in een
ziekenhuis, sterven lijkt zelfs voor stervenden geen onderwerp van gesprek te zijn
geweest. Er stond zelfs straf op:

Het is de patiënten verboden over hun kwalen te spreken en een
‘boete’-potje, als zij hierop betrapt worden, doet goede diensten. (1955:
82)

De vraag in hoeverre geestelijken, specialisten in doodsangstbezwering, een inbreuk
maakten op dit ‘regime van stilte’, kan, gezien het bovenstaande, eenvoudig worden
beantwoord. Weliswaar geeft het bronnenmateriaal geen uitsluitsel over deze vraag,
maar wel is duidelijk, dat zij van de inlichtingen van artsen afhankelijk waren. En
die inlichtingen bleven zo lang mogelijk uit.
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Met betrekking tot de vraag in hoeverre intimi zich aan dit ‘regime van stilte’ hielden,
biedt een bekend Engels boek over het rouwen van weduwen, enkele verhelderende
passages:

These women knew very well that their husbands were dying and they
dealt with that knowledge by spitting it off and continuing to think, and
to some extent act, as if they were not.

Deze reactie verklaart de auteur - hij noemt het zelfs ‘necessary for them’ - uit de
verhoudingen aan het sterfbed, waar ook de aanstaande weduwe haar man misleidde
door hem niet op de hoogte te brengen van zijn naderende dood: ‘she “puts on a
brave face”, if not, she would “spoil” his remaining time on earth’ (Parkes 1972:
62/63).
Net als in Engeland ging men er ook in Nederland als vanzelfsprekend van uit dat

het vernietigen van hoop op genezing een te grote belasting van het gevoelsleven
inhield en tot een onverdraaglijk einde zou leiden. Het lijkt daarom waarschijnlijk
dat de meeste stervenden niet met intimi over hun naderende einde hebben gesproken.
Naar huidige maatstaven gemeten, vierden de afweermechanismen ontkenning en

verdringing hoogtij. Met behulp van wat zij opium et mentiri (opium en leugens)
noemden en van sancties zoals toezicht op de gesprekken en ‘boetepotjes’, werden
stervenden door artsen en verpleegkundigen ervan weerhouden zich hun toestand te
realiseren. Naarmate de medische kennis en macht toenarnen kwamen steeds meer
zieken en vooral dodelijk zieken onder dit regime te vallen. Dus, waar de stervende
zich ook bevond, thuis of in een ziekenhuis, er heerste een ‘regime van stilte en
gewijde leugens’.

2 De periode van overgang: 1955-1965

Vanaf de jaargang 1955 komen de veranderingen het eerst en het duidelijkst tot uiting
in het Tijdschrift voor Ziekenverpleging. De veranderingen in de beide andere bronnen
- boeken - gaan in dezelfde richting, maar hinken wat na. Daarom volsta ik met het
weergeven van de veranderingen in het TvZ.
De periode van overgang kan worden getypeerd met twee strijdige spreuken uit

de rubriek ‘Woorden van Wijsheid en Schoonheid’ uit de jaargang 1955. De traditie
is gerepresenteerd in de spreuk ‘Als iets is geschied, helpt het klagen niet’ (p. 246),
terwijl de geest van latere jaargangen spreekt uit ‘De zwaarste last verliest zijn
gewicht, als men erover praten
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kan’ (p. 5 72). Erover praten staat niet langer zonder meer gelijk aan klagen, napraten
niet aan erover doorzeuren - maar het duurt nog vele jaargangen voordat het evalueren
heet.
Een ander voorbeeld van de ambivalentie die de overgangssituatie kenmerkt, is

de wijze waarop over de ‘dépersonalisatie’ die optreedt bij opname in de ‘molen van
de gezondheidszorg’ werd geschreven: naast de traditionele, hiërarchische benadering
die eruit bestond dat de schrijver, een arts, wijst op de voordelen van ‘het afbreken
van de persoonlijkheidsstruktuur van de patiënt’, kwam een meer democratische
gerichte aandacht voor het gevoelsleven van de patiënt tot uiting in de erkenning dat
artsen verplicht zijn om, ‘als het therapeutisch handelen een einde gaat nemen,
welbewust en doelbewust te trachten de persoonlijkheid van de patiënt weer op te
bouwen’ (TvZ 1965: 131/2).
In deze periode van overgang treft men de traditie aan, zowel als verzet ertegen.

Aangezien de traditie vooral uit zwijgen bestond, komt hieronder vooral het verzet
aan de orde. Daarbij gaan de veranderingen in de omgangscodes binnen het medisch
regime als geheel vooraf aan die rond het sterven.

2a Het medisch regime

Hoewel in de jaargang 1955 het traditionele beroep op (naasten)liefde en ‘roeping’
nog klinkt, hoort men in volgende jaargangen slechts woorden die minder sociale
afstand en distinctie verraden, woorden als vertrouwen en respect. In 1955 kwam de
relatie tot patiënten voor het eerst in een nieuw, persoonlijker licht te staan, en wel
tegenover wetenschap en techniek:

Maar... gaan wij met al die wetenschap en kunde niet al te ver van ons
doel af? Vergeten wij niet vaak, dat wij toch een ‘zuster’ moeten zijn voor
onze zieke medemens en dat wij dat alleen kunnen bereiken door liefde
te geven aan onze zieken? Gebruiken wij niet heel vaak alleen onze
hersenen en vergeten dan ons hart in te schakelen? (TvZ 1955: 169)

Dit onderscheid tussen ‘hersenen en hart’, deze spanning tussen beroepsmatige kennis
en persoonlijk medegevoel is niet alleen een uiting van gevorderde techniek, maar
ook van gewijzigde sociale verhoudingen: Al in 1960 werden verpleegkundigen die
nog de traditionele sociale afstand bewaren en zich naar de oude, formele
omgangscode gedragen, getypeerd als afgestompt achter een masker van ‘flinkheid
en stoerheid’. Zij heetten zich te
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verbergen achter ‘de nonchalance van de sleur van de schijnzorg’ (p. 168). De tot
voor kort gangbare afstandelijker omgang met elkaar en met zichzelf wordt nu door
vooraanstaande auteurs als ‘pre-fabricated’ afgewezen, en als ‘schablonewerk’ vol
‘cliché's’ gebrandmerkt (p. 172/247). En in een nieuwjaarsrede volgt op de raad om
‘niet altijd in dat omhulsel van “flinke, stoere vrouwen” rond te lopen’:

Dit betekent, dat we ons zullen moeten verdiepen in onze eigen geestelijke
gezondheid... De mensen zoeken in ons een steun voor hun lichamelijke
of geestelijke noden. Bereiken we dat alleen met flinkheid van onze kant?
Moeten we soms niet ons gevoel laten spreken, ons zo inleven in de ander,
dat we meevoelen?... Zijn wij verhard voor al deze emoties of stoppen we
ze diep weg in ons hart? (TvZ 1960: 20/1)

Naast de hartekreet ‘We leven nog in zo'n ontstellend achterlijke schablonewereld’
(p. 169) klinkt in deze jaargang de roep om ‘een bril van onbevangenheid op te zetten’
(p. 167) om zodoende clichés en schablonen te verjagen en de ‘menselijke
waardigheid’ en de ‘zelfwerkzaamheid van de zieke’ (p. 168) in het oog te houden.
In dit verband volgt voor het eerst een tirade tegen ‘medelijden’:

Met medelijden spreken we de banvloek uit en scheppen of accentueren
het contrast tussen de gezonde en de zieke. Het komt niet aan op wat
verloren is gegaan, maar op wat behouden is gebleven... En wat bereiken
we ermee? Dat de zieke er zich nog ouder of nog kleiner en in ieder geval
nog hulpbehoevender door voelt en alleen maar dankbaar mag zijn -jamag
zijn - als gunst- voor wat ieder ander wel voor hem wil doen. (TvZ 1960:
170)

Ook het ‘zich verschuilen’ achter religieuze of andere ‘frasen’ wordt nu voor het
eerst verdacht gemaakt als verdringen en ontkennen:

Ook als bijbelteksten door ons gehanteerd worden kunnen wij daarmee
ons cliché trachten te verhullen. Hoe gemakkelijk citeren wij niet allen?
Citeren is ontlenen aan, gemeenlijk uit een gebrek aan rechtstreeks
persoonlijk beleven. (TvZ 1960: 247)

De afhankelijke staat waarin de zieke verkeert en het contrast met de eigen gezondheid
vormt niet langer een onverdachte bron van arbeidsvoldoening;
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het wordt nu zelfs als pijnlijk ervaren:

Onze gezondheid en onze weldoenerij aan die zieke is het grootste contrast
met zijn eigen doen. En hoe kunnen wij dit juist opvangen en nivelleren?
(TvZ 1960: 170)

De omgangscode van verpleegkundigen vergt in 1960 een groter inlevingsvermogen
en een sterkere identificatie met patiënten, hetgeen wijst op een verkleining van de
sociale én de psychische afstand, op een toename van de druk om in medische
figuraties, zoals overal in de samenleving, sterker met elkaar rekening te houden,
óók met eikaars gevoelens. Zo worden veel impulsen en emoties, die tot voor kort
overeenkomstig de gangbare standaard van zelfregulering waren ontkend en
verdrongen, uit de kerkers van het gevoelsleven gehaald zonder de controle erover
te verliezen. Er kwam een collectieve, ook wetenschappelijk gelegitimeerde
ontdekkingsreis naar verborgen emoties op gang. Het begrip dat de ontdekkingstocht
legitimeerde is in 1955 psycho-somatiek en in 1960 geestelijke gezondheid. Deze
begrippen worden aanvankelijk aan de orde gesteld onder verwijzing naar de
psychologie en vanaf 1960 ook naar de sociologie. In de jaargang 1965 zet deze
tendens door en komt prominent tot uiting in de nieuwe aandachtsvelden emoties,
emotionele gezondheid en psycho-somatiek. De inbreng en de verwachtingen van de
sociale wetenschappen breiden zich uit, evenals het zich inleven in patiënten. De
aandacht voor ‘de mens als geheel’, ook voor de relatie tussen lichamelijke en
emotionele spanningen, groeit. De kritiek op ziekenhuizen, dokters en verpleegsters
neemt toe mét de gevoeligheid voor sociale ongelijkheid en onnodige vernederingen;
zij treft diverse praktijken, zoals het opnamebeleid van ziekenhuizen (p. 341), het
aanspreken van oudere patiënten met ‘opa’ of ‘oma’ (p. 131), het slechts zien van
ziekten en geen zieken (p. 162) en - opnieuw:

Medelijden heeft echter vaak een zeer bittere bijsmaak; er zit iets van
verachting in... (TvZ 1965: 506)

Net zoals de ‘roeping’ door een sociale banvloek werd getroffen toen men er een
collectieve zelfverheffing boven de afhankelijke zieken in zag, zo ondergaat nu ook
medelijden een dergelijk lot. Deze nuanceringen in emotieregulering gaan hand in
hand met nuanceringen in de verhoudingen: de hiërarchische, formele sociale afstand
tussen patiënten, verpleegkundigen en artsen vermindert. Ieders plaats in de rangorde
is ter discussie komen te staan, een discussie die aanzet tot verdere psychologisering
en sociologisering.4
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2b Sterven

Tegelijk met de aandacht voor emoties en ‘geestelijke gezondheid’ is ook die voor
sterven en dood(sangst) duidelijk toegenomen. Verpleegkundigen én artsen worden
tot nadere bezinning op de menselijke sterfelijkheid gemaand, onder meer als gevolg
van de nieuwe mogelijkheden tot reanimatie:

Voor de dokter begint eigenlijk de grote moeilijkheid, wanneer hij het
gevoel heeft medeplichtig te zijn aan een ‘te laat’ sterven. Dit is het
probleem van de reanimatie... Het ‘op tijd’ sterven kan alleen als zinrijk
gedacht worden, wanneer de dood wordt beschouwd als een immanent
bestanddeel van het leven. (TvZ 1960: 251)

Behalve door de reanimatie worden artsen, verpleegkundigen en andere betrokkenen
in deze periode ook sterker met het probleem van de dood geconfronteerd in de
geriatrie, een opkomend specialisme, waarin dit probleem ‘lang niet zo duidelijk
zichtbaar is, maar toch wel meer en meer gevoeld wordt.’ (TvZ 1960: 249) In deze
jaargang wordt dan ook de ‘Eerste cursus Gerontologie’ aangeboden (p. 287) en
dringt zich de vraag ‘willen wij in de geriatrie de mens zo goed mogelijk brengen
naar zijn immanente dood, of willen wij hem tenslotte onsterfelijk maken?’ (p. 255)
steeds dwingender op. Op deze manier komt de praktijk van het alsmaar
dóórbehandelen ter discussie te staan.5

Zelfs in artikelen waarin nog veel traditionele nadruk ligt op afstand nemen en
houden, zijn de onderwerpen sterven en doodsangst prominent aanwezig: de
leerling-verpleegster ‘wordt onmiddellijk geconfronteerd met de problemen, die de
mens het zwaarst wegen: ziekte, lijden, dood, schuld, liefde.’ Dit moet zij ‘leren
verwerken’, een formulering die in deze periode voor het eerst wordt aangetroffen.
De visie dat dit verwerken voornamelijk gebeurt door ‘zichzelf er in [te trainen] door
de narigheid heen te kijken, er overheen te zien,’ (p. 312) lijkt in 1960 al niet langer
dominant. Al op de eerste bladzijde zet de redactie de toon met een ‘existentiële’
reflectie op de problemen en de gevoelens rond leven en dood. En in een
nieuwjaarstoespraak stelt men de vraag:

Kunnen we beter aanvoelen dan de doorsnee mens, omdat we dichter en
vaker staan bij dood of bij beginnend leven? (TvZ 1960: 20)

Ook wordt hier gesproken over
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de strijd met het gevoelsleven, toen we als jonge leerling in het ziekenhuis
werkten. Onze eerste aanraking met de dood... en het niet begrijpen van
oudere zusters, die hier schijnbaar zo gemakkelijk overheen stapten. (TvZ
1960: 21)

De ontwikkeling dat mensen steeds vaker in ziekenhuizen moeten sterven, ontmoet
rond 1960 verzet:

De omstandigheden dragen ertoe bij, dat men zijn eigen dood niet kan
sterven... En toch is deze uniform wordende dood een gruwel. (TvZ 1960:
253)

En ook de eigen doodsangst komt aan de orde:

Wij zijn echter gemeenlijk wel bar slecht op de hoogte van onze eigen
innerlijke gesteldheid. Wij menen dat we niet bang zijn voor de dood, wij
praten over ziekte als onvermijdelijkheid-die-je-het-hoofd-moet-bieden...
maar dat komt niet uit het hart... (TvZ 1960: 246/7)

Het inlichten van patiënten in een ‘slecht-nieuws-gesprek’ is in 1955 terloops aan
de orde gekomen en in 1960 gebeurt dat uitvoeriger. In 1955 komt dit gesprek slechts
twee keer en steeds in het kader van iets anders ter sprake:

Een psychiater die veel omgaat met tuberculosepatiënten heeft
geconstateerd dat iedere patiënt op het moment dat hij de diagnose
verneemt psychisch zo'n schok krijgt, dat men hem geestesziek zou kunnen
noemen. Dit stadium kan slechts enkele minuten duren, doch ook langer.
Door gelegenheid te geven tot ontlading van de spanning stellen we hem
in staat en moedigen we hem zelfs aan uitdrukking te geven aan zijn
gevoelens, hoe onsamenhangend zijn reacties ook mogen zijn. (TvZ 1955:
348/9)

In 1960 komt het ‘slecht-nieuws-gesprek’ rechtstreeks aan de orde en klinkt het
protest tegen de traditie van zwijgen en ‘gewijde leugens’ luider:

Wij moeten wél bedenken, dat wij sommigen, door niets te zeggen, iets
ontnemen... Er zijn er voor wie het een grote rust is, dat er openlijk
gesproken is, voor de patiënt én voor de familie. Wij voelen niet altijd
genoeg, in welke eenzaamheid wij de patiënt brengen door altijd maar
weer optimistisch te blijven. (TvZ 1960: 254)
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Het probleem hoe de emoties in de laatste levensfase te reguleren, zal in volgende
jaargangen onder de noemer ‘stervensbegeleiding’ meer aandacht krijgen en in 1965
komen bij de behandeling van de gerontologie ook problemen aan de orde die wat
later onder de noemers ‘kwaliteit van het leven’ en ‘euthanasie’ komen te vallen:

Zowel bij de therapie als bij het schatten van de prognose moet men steeds
in het oog houden, dat het behoud van leven alleen zin heeft als men ook
kan zorgen, dat het levenswaardig is. (TvZ 1965: 882/3)

In deze overgangsperiode getuigen ook de In Memoriam's steeds vaker van een
persoonlijker woord- en emotievoering dan vóór de oorlog denkbaar was. Niet alleen
‘de medische wetenschap ziet tegenwoordig de mens als een geheel’ (TvZ 1955:
348), óók rouwenden doen vanaf 1955 pogingen om het arbeidsleven en het privéleven
van overledenen als een geheel voor te stellen. Zelfs niet-harmonieuze verbindingen
daartussen worden niet langer geschuwd:

Zij had de laatste jaren een vrij moeilijk leven; zelf zuster van de oude
stempel, plicht voor alles, recht door zee en recht op het doel af, kon zij
zich niet verenigen met de moderner leefwijze en opvattingen van jongere
zusters... Dat zij de Rust en Vrede geniete, welke zij in haar leven niet
vond. (TvZ 1955: 575/6)

De tendens om overledenen te memoreren als functionaris én als persoon, zet door
en in 1965 blijkt voor het eerst openlijke aandacht voor de houding van de gestorvene
aan het levenseinde. Van een missiezuster wordt haar doodsstrijd gemeld en hoe zij
‘smeekte de zusters te bidden opdat zij zou kunnen sterven!’ (TvZ 1965: 863). Het
In Memoriam van een arts begint met zijn eigen woorden: ‘Ik ken mijn ziekte, weet
het verloop - en heb mij daarbij neergelegd,’ hetgeen de inleiding vormt tot enkele
woorden over zijn persoonlijkheid (TvZ 1965: 829).
Ten slotte, hoewel de traditie vooral uit zwijgen bestaat, klinken toch ook wat het

onderwerp sterven betreft naast de modernere geluiden enkele meer traditionele. In
1955 bijvoorbeeld, luidt de slotzin van een wervend artikel over verpleegsters, die
‘zonnestraaltjes’:

Voor hen zijn het ziekenhuis en de patiënten een deel van het leven, niet
een aparte wereld waarin lijden en dood overheersen. (TvZ 1955: 309)
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En in 1965 blijkt de overgangssituatie nog uit de behandeling van de vraag ‘Wat
zeggen wij de patiënt, wat zeggen wij de patiënt niet’:

Dat hij niet altijd uitleg wenst, zien wij vaak bij patiënten met maligne
aandoeningen ... het niet-uitspreken van het woord geeft ... net voldoende
onzekerheid voor de patiënt om zich aan een valse hoop vast te klampen,
dat juist in zijn geval het wel zal meevallen. Dit is in het merendeel van
de gevallen net voldoende voor de patiënt om psychisch staande te blijven.
(TvZ 1965: 132; cursivering C.W.)

Na al het bovenstaande kan het nauwelijks verbazing wekken dat rond 1960 voor
het eerst een paradox voorkomt die nog steeds actueel is: de onderwerpen dood en
sterven krijgen steeds méér aandacht, terwijl tezelfdertijd wordt opgemerkt dat ze
meer dan ooit worden verdrongen:

Het behoort tot de kenmerken van onze tijd, te doen alsof de dood er niet
is, de dood te negeren en waarschijnlijk ook zeer dikwijls hem te
verdringen. Er is een stilte rondom de dood ontstaan. (TvZ 1960: 249)

Echter, in deze periode heeft de traditionele bezwering van (doods)angsten voor een
groeiend aantal mensen zozeer aan kracht verloren, dat er eerder een pre-occupatie
met de dood is ontstaan, waardoor de ‘stilte’ eromheen niet vaak genoeg doorbroken
lijkt te kunnen worden.

3 De periode na 1970: emancipatie van stervenden

3a Het medisch regime

Vanaf 1970 presenteert een toenemend aantal auteurs zichzelf met de voornaam -
één van de vele uitingen van verminderende sociale (hiërarchische) en psychische
afstand. Met een beroep op parallel lopende belangen van patiënten, artsen en
verpleegkundigen, claimen de laatsten steeds sterker een verantwoordelijke plaats
naast artsen, niet slechts onder hen. Ook de ‘distantie tot de hulpvragende is geringer
geworden’ (TvZ 1970: 904). In 1985 stellen verpleegkundigen zich expliciet op één
lijn met ‘hulpverleners van andere disciplines’ en zien zij zichzelf als ‘verlengde
arm’ van de patiënten:
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We worden nogal eens gezien als de verlengde arm van de arts, de
psychotherapeut, de ortho-pedagoog etc. Hulpverleners van andere
disciplines onderkennen nog te weinig het eigen beslissingsgebied van de
verpleegkundige, de ongedeelde verantwoordelijkheid m.b.t. het
ondersteunen van de zelfzorg van de bewoner, patiënt. (TvZ 1985: 20)

Deze democratisering strekt zich ook uit tot de verhoudingmet de als bovennatuurlijk
voorgestelde machten, een proces van secularisering:

Vroeger, in de tijd van de roeping gold: ‘De mens wikt, God beschikt’,
m.a.w. de eindverantwoordelijkheid lag altijd bij de roepende instantie.
Die roepende instantie functioneert niet meer... Er is niet een boven- of
buitenpersoonlijke instantie van wie een dwingende invloed uitgaat;
motivatie speelt zich binnen de persoonlijkheid af. (TvZ 1970: 929)

Deze ontwikkeling van ‘roeping’ naar ‘motivatie’ biedt tevens een fraai voorbeeld
van individualisering, van een toegenomen dwang van anderen tot zelfdwang.6

Het ideaal van een gelijkere en respectvolle omgang verplicht niet alleen tot het
informeren van de patiënt, maar omvat ook het gedragsvoorschrift

dat men de patiënt aanmoedigt om over zijn zorgen en angsten te praten.
Daardoor kan men achterhalen wat de patiënt daarvan vindt of wat hij wil
of moet weten, terwijl hij tegelijkertijd de gelegenheid krijgt om zijn
emoties en spanningen te uiten. Bovendien kan de patiënt op deze wijze
meer betrokken worden bij de beslissingen welke i.v.m. zijn genezing
genomen moeten worden. (TvZ 1970: 525)

In deze formulering komt de samenhang tussen emancipatie van maatschappelijk
zwakkere groepen zoals patiënten - het recht bij beslissingen betrokken te worden -
en ‘emancipatie van emoties’ - het onder ogen zien en het tegelijk aankunnen van
angsten en andere emoties - duidelijk naar voren.
Van enige ambivalentie in het streven naar minder hiërarchische verhoudingen én

naar ‘het bespreekbaar maken van emoties’ is vanaf 1970 niets meer te bekennen.
In 1975 klinkt het al haast obligaat:

De verpleegster... moet begrip tonen voor de manier waarop de
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patiënt op zijn ziekte reageert en moet de patiënt helpen bij het verwoorden
en tot uiting brengen van zijn gevoelens. (TvZ 1975: 322)

En in 1985 wordt ‘het omgaan met emoties als boosheid, machteloosheid,
vertwijfeling’ tot de ‘verpleegkundige aspecten’ gerekend (TvZ 1985: 543).
In de stroom van aandacht voor het gevoelsleven komt in 1975 stress als een

nieuw, zij het nog spaarzaam gebruikt begrip voor het eerst bovendrijven (p. 712).
Die stroom strekt zich ook uit tot seksualiteit en seksuologie, onderwerpen waarover
vanaf jaargang 1970 steedsmeer wordt geschreven. De nieuwsgierigheid naar hetgeen
in de loop van voorgaande eeuwen steeds meer achter sociale coulissen is geraakt,
voor zowel seks als dood, groeit.
Omstreeks 1975 groeit de aandacht voor nieuwe onderwerpen als preventie,

agogiek, anti-psychiatrie en sociale etiologie, die het blikveld richt op de figuraties
van zieken én gezonden, en daarom als een verdergaande sociologisering valt te
kenmerken. In het tijdperk van emancipatie en verzet is er een grote aandacht ontstaan
voor het gevoelsleven van zwakkere groepen in de samenleving, zoals bejaarden,
kinderen, psychiatrische patiënten, geestelijk gehandicapten. In de teksten over de
omgang met deze groepen is de term begeleiding rond 1980 bijzonder populair
geworden. Begeleiden is geen leiden, wijst dus opminder hiërarchische verhoudingen,
op een kleinere sociale en psychische afstand die het mogelijk maakt ‘de getroffene
de gelegenheid te geven, zijn gevoelens te uiten’ opdat hij ‘de problematiek zo
bevrijdend mogelijk doorpraat’ (p. 131). Meer nog dan leiding vergt begeleiding de
deskundigheid van ‘zelfhantering’:

het zichzelf bewust als middel hanteren in de relatie met patiënten... Een
voorwaarde voor zelfhantering is, dat men zich in voldoende mate als
geïntegreerd individu weet te handhaven en kan ontplooien. (TvZ 1980:
425)

Deze ‘zelfhantering’ vereist kennis ‘van onze eigen reacties op situaties waarmee
wij geconfronteerd worden, van onze eigen emoties.’ Dit bewustzijn moet leiden tot
een ‘adekwater ingaan op de behoeften’ van de zieken (1980: 566). Ook van patiënten
wordt een vorm van ‘zelfhantering’ gevraagd, in 1985 ‘zelfzorg’ genoemd. De zin
‘Het zelfzorgconcept staat tegenover het behandelingsconcept’ geeft aan, dat dan de
zelfstandigheid van mondige patiënten uitgangspunt van verpleging is geworden:

Men dient de patiënt voor zichzelf te laten zorgen maar de zorg zonodig
ook over te nemen wanneer de patiënt zichzelf wil laten
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verzorgen of moet laten verzorgen. (p. 9) Het gaat om de flexibele
afstemming op de uniciteit van deze mens op dat moment. (TvZ 1985: 12)

Een dergelijke gevoeligheid en flexibiliteit is ook geboden om de ‘levenskwaliteit’
van patiënten, een populair begrip in 1985, te bevorderen, en wel door:

de patiënt [te] ondersteunen door goed naar hem te luisteren en met hem
te communiceren op een manier die afgestemd is op de wijze waarover
hij over zichzelf denkt. (TvZ 1985: 543)

Zo'n flexibele zelfhantering staat haaks op een zelfregulering die door anderen volgens
traditionele, hiërarchische patronen wordt opgelegd. In 1985 bevat een bespreking
van ‘angst in de hulpverlening’ dan ook een tirade tégen ‘de flinkheidsideologie’ die

ondanks alles nog steeds een stevige leidraad op de afdeling [is] waaraan
menig leerling bijvoorbeeld slapeloze nachten, huilbuien en soms zelfs
ontslag te danken heeft. (TvZ 1985: 737)

3b Sterven

De ‘emancipatie van emoties’ en het verzet tegen de traditie komen in deze periode
ook tot uiting in de In Memoriam's van nabestaanden. Zij ervaren de dood als
‘onwezenlijk en onbegrijpelijk’ (TvZ 1970: 991) en worden ‘overweldigd door
gevoelens van opstandigheid en machteloosheid’; ‘hier schieten woorden te kort en
is er alleen maar een krampachtig ballen van de vuist, omdat dit onherroepelijke zo
moeilijk te accepteren is en er op de vraag van het “waarom?” geen antwoord komt’
(TvZ 1970: 496). Deze opstandige woorden wekken blijkbaar geen herinneringen
meer aan de ‘wijze woorden’ uit 1955: ‘Als iets is geschied, helpt het klagen niet.’
Sterker, zo'n ‘ontstellend bericht’ geeft steeds vaker aanleiding tot een opmerking
als: ‘Soms komt het “waarom” levensgroot op je af in je leven’ (TvZ 1975: 85). De
grotere aandacht voor sterven en nabestaan, en de daarmee gepaard gaande
bekrachtiging van het eigen sterfelijkheidsbesef, leidt tot dringender en omvattender
waarom-vragen.
Vanaf 1970 neemt de aandacht voor de eindigheid en het einde van mensen - voor

sterven, stervensbegeleiding, zelfmoord en euthanasie - toe, en worden situaties en
gevoelens beschreven die voorheen onder de mantel der
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gêne bedekt bleven - een voorbeeld uit dat jaar:

Je bent verpleegster en je loopt niet weg, maar ik had het wel willen doen.
Een magere man, in halfzittende houding, met open ogen en mond, waar
het kunstgebit nog in moet. Omhooggeheven handen en opgetrokken
knieën. Toch was hier al een dokter geweest! Is schouwen dan alleen maar
kijken op afstand? (TvZ 1970: 400/2)

In 1970 is voor het eerst sprake van stervensbegeleiding: ‘het bespreekbaar maken
van de dodelijke afloop van de ziekte en het daardoor veroorzaakte verdriet...’ (TvZ
1970: 794) De strekking van de stukken over dit onderwerp is steeds dezelfde, een
voortgaande emancipatie, zowel van patiënten als van emoties:

het is helemaal niet erg, dat de patiënt merkt dat de begeleidenden ook
hun onzekerheden hebben. Het schept zelfs een saamhorigheidsgevoel.
(TvZ 1970: 795)

Tot de ‘verpleegkundige eigenheid’ behoort nu ook, ‘dat zij degene kan zijn die de
patiënt aan het einde van zijn leven moet bijstaan’ (p. 904), en een artikel over ‘De
verplegende en de stervende’ opent aldus:

Onze moeilijkheden in de omgang met de stervende komen meestal voort
uit onze eigen angsten.

Na een ontleding van die angsten volgt:

Hoewel dit alles meer met het gevoel te maken heeft dan met het verstand,
is het toch wel zo, dat het probleem makkelijker te verwerken valt als het
tevoren volledig is onderkend en begrepen. (TvZ 1970: 403)

Hier wordt impliciet gepolemiseerd met degenen die emoties slechts beschouwen
als gevaarlijk en irrelevant, maar dat gebeurt ook expliciet:

Het is zeer te betreuren dat de meeste opleidingen voor verplegenden (en
voor artsen eveneens) de emotionele problemen die zich voordoen bij de
zorg voor een stervende volkomen negéren, aangezien zij zich geheel
toespitsen op de ‘technische’ kant van de zaak. (TvZ 1970: 403)
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In 1975 lezen we dat, willen verpleegkundigen gekwalificeerd zijn voor de
‘begeleiding van ernstig zieken en stervenden,’ dan moeten zij hun ‘eigen angst
verwerkt hebben... de patiënt vrij en onbevangen kunnen benaderen... laten spuien’
en als ‘praatpaal’ kunnen fungeren (TvZ 1975: 452/4).
Een stuk over ‘acute doodsproblematiek’ vult aan: ‘Het is goed dat er plaats is

voor het uiten van emoties. Die behoeven echt niet altijd met kalmerende middelen
te worden weggewerkt’ (p. 675). Deze tendens zet door. In 1985 lezen we:

Veel boeken waaruit de huidige generatie verpleegkundigen studeert of
onlangs studeerde, geven een wat eenzijdig beeld van ‘de’ patiënt:
toevertrouwd aan onze zorgen teneinde zo snel mogelijk weer beter te
worden. Er wordt stilzwijgend aan voorbij gegaan, dat er ook patiënten
naar hun dood toe verpleegd moeten worden. (TvZ 1985: 38)

In 1980 is rouwtherapie of rouwverwerking een nieuw aandachtsveld. Gezonde rouw
bestaat - alweer - uit het uiten en doorpraten van gevoelens.7

Onderwerpen als zelfmoord en zelfmoordpogingen worden rond 1970 voor het
eerst met begrip besproken, zeker niet absoluut afwijzend (TvZ 1970: 670) en tien
jaar later, als het woord ‘zelfmoord’ meer en meer is vervangen door suïcide of
zelfdoding, wordt de vraag gesteld of het bieden van hulp daarbij gerechtvaardigd
is (TvZ 1980: 581, 1121). Daarbij treft men stellingen aan als: ‘Een balans-zelfmoord
zou men altijd moeten respecteren’ (p. 581).
Euthanasie, in 1970 reeds ter sprake gebracht, is in 1975 een gecompliceerd en

controversieel onderwerp geworden, vooral euthanasie bij ‘uitzichtloos lijden’ (TvZ
1975: 227, 547, 819). De discussie over euthanasie laait in 1985 hoog op, vooral
tegen het einde van het jaar wanneer een hoofdverpleegkundige die euthanasie
pleegde, wordt gearresteerd. Sindsdien is, zoals bekend, het euthanasie-vraagstuk
niet meer uit de actualiteit verdwenen.

4 Discussie

Van 1930 tot omstreeks 1955 was er in de bronnen geen enkele aandacht voor het
gevoelsleven; dat leek slechts in rituelen tot uiting te kunnen komen. Het leek wel
alsof elke afwijking van de dominante, stramme emotiehuishouding gevaar opleverde
voor het opvolgen van bevelen en voorschriften, en alsof stervenden er alleen maar
onhanteerbaar en on-
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gelukkig van zoudenworden. De omgangscodemet zieken en stervendenwas formeel
en ritueel; zij bestond vooral uit het voorschrift dat allen zich moedig en flinkmoesten
gedragen, dat wil zeggen zwijgen - daarin eventueel bijgestaan door gewijde leugens.
Rond 1955 veranderde dit en werd het steeds meer de gewoonte om zichzelf en elkaar
de emoties rond ziekte, sterven en nabestaan toe te staan en er uitgebreid en intensief
over te praten.8 Naarmate de oude hiërarchische scheidslijnen en de legitimering
ervan met behulp van ‘roeping’ en ‘naastenliefde’ als bevoogdend werden
gebrandmerkt, werden hele delen van de oude, formelere standaarden als afstandelijke
clichés en schablones afgedaan en is de sensitiviteit voor het eigen en elkaars
gevoelsleven toegenomen. Het al dan niet op therapeutische wijze aandacht kunnen
schenken aan emotionele processen van patiënten, stervenden en van zichzelf is tot
de professionele vaardigheden van artsen en verpleegkundigen gaan behoren. De
gegroeide wederzijdse identificatie klinkt ook door in de roep om wederzijds
vertrouwen en respect. Steeds meer nadruk is komen te liggen op het beter aanvoelen
en begrijpen van ‘de mens als geheel’ binnen het geheel van zijn sociale figuratie,
en steeds meer is men elkaar gaan verplichten oog te hebben voor zowel de bindingen
ín als die tússenmensen: de introductie en bloei van begrippen als emoties, emotionele
of geestelijke gezondheid, psychosomatiek, psychotherapie, preventie, nazorg,
groepsbenadering, agogiek, begeleiding ‘slecht-nieuws-gesprek’ en rouwtherapie,
wijzen alle op processen van psychologisering en sociologisering, en op een
emancipatie van emoties in de zin van toenemende toelating van allerlei emoties tot
het bewustzijn en groeiende kansen om ze - beheerst - te ventileren. Waar vaste
rituelen voor velen waren - ‘the rest was silence’ - is een veelheid van vormen
gekomen om angsten en andere emoties te delen in de intieme kring - en verder in
allerlei situaties met anderen te bespreken.9

Deze ontwikkeling maakt deel uit van de samenhangende en veelomvattende
maatschappelijke processen van technisering, democratisering, informalisering en
secularisering.
In de problemen rond reanimatie, geriatrie, euthanasie, een langere stervensfase

- de periode tussen het slechte nieuws van de aangezegde dood en de dood zelf - en
het tot 1975 toenemende aantal mensen dat in ziekenhuizen sterft, komt de medische
technisering en de toenemende specialisering en vervlechting in de gezondheidszorg
tot uiting. Dergelijke processen hebben zich ook buiten het medisch regime, in de
samenleving als geheel voltrokken. Ook daar werden steedsmeer mensen opgenomen
in een zich verdichtend netwerk van interdependenties, waardoor de mogelijkheden
zijn vermin-
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derd om elkaar te bevelen en te mijden, om elkaar sociaal én psychisch op afstand
te houden, hetgeen een emancipatie van verpleegkundigen zowel als patiënten met
zich heeft gebracht.10 Ook stervenden zijn, zou men kunnen zeggen, enigszins
geëmancipeerd: hun ‘recht op een waardig einde’ getuigt ervan. Allen werden tot
gelijkwaardiger én intensievere contacten genoopt, en voelden daardoor steeds sterker
de noodzaak een visie op de sociale werkelijkheid te ontwikkelen die de voornaamste
verschillen in gezichtspunten, gedrags- en gevoelscodes overstijgt (vgl. Goudsblom
1960: 183), ze althans sterker tolereert - veranderingen in sociale verhoudingen zetten
zich door in gedragingen én in gevoelens.
Het gaat dus als het ware om een democratisering van de sociale en psychische

regimes, de regimes van macht én emoties: extremere uitingen van superioriteit of
inferioriteit werden uit het maatschappelijk spectrum verbannen - een vermindering
van contrasten -terwijl binnen dat spectrum vele differentiaties werden aangebracht
- een toename van nuanceringen in de standaard van gedrag en gevoel (vgl. Elias
1982 II: 260-266, Mennell 1985: 317-332 en Van Otterloo 1990). De toename van
nuanceringen verwijst naar het proces van informalisering, naar gedrags- en
emotiereguleringen die steeds minder door taboes, door ontkenning en verdringing
werden gekenmerkt. De Algemeen Beschaafde Omgangsvormen lieten steeds meer
ruimte voor variaties, voor grotere directheid en openheid, maar ze vereisten
tegelijkertijd méér sociale kennis en zelfkennis, en een krachtiger en bestendiger
zelfregulering. De gelijkere verhoudingen van ‘zelfzorg en hulp daarbij’ wekten ook
hogere verwachtingen - de mate van wederzijds verwacht zelfbedwang steeg - en op
iedere dwang of regulering van anderen, ook via voorstellingen over bovenmenselijke
anderen, werd kritischer gereageerd, een secularisering.11 Zowel religieuzen als
religieuze of ‘bovennatuurlijke’ motivatie werden naar de achtergrond gedrongen:
traditionele angstbezweringen verloren aan functie. De sociaal toegestane, collectieve
afweer van (doods)angsten verminderde, en allen kwamen zo onder steeds sterkere
druk om deze angsten meer onder ogen te zien en ze tegelijkertijd onder controle te
houden. Naarmate deze druk toenam en allerlei gevoelens, vooral angsten, die vroeger
overeenkomstig de dominante standaard van gedrag en gevoel werden ontkend en
verdrongen, althans werden verzwegen, collectief voor het maatschappelijk voetlicht
traden, des te duidelijker werd de manier waarop mensen in en aan elkaar zitten12

gezien alsmensenwerk, waarop medische, psychische en sociale inspanningen enige
greep kunnen krijgen, maar van religieuze inspanningen werd dat steeds minder
gedacht. Secularisering en sociologisering vormden eikaars pendant: waar het geloof
in bovennatuurlijke krachten en een leven na de dood
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verminderde, daar groeide de hoop op door mensen tot stand te brengen verbeteringen
van het leven op aarde.13Gevoelige waarheden - zoals een naderende dood - en ‘ware’
gevoelens - zoals doodsangst - moesten ook daarom sterker onder ogen worden
gezien. Dit heeft mede geleid tot een steeds verdergaande feitelijke nieuwsgierigheid
naar alles wat met dood en sterven samenhangt, variërend van manieren waarop
mensen met doodsangsten en andere gevoelens van machteloosheid omgaan tot
‘bijna-dood-ervaringen’.

De veranderingen in de bestudeerde bronnen, literatuur van en voor mensen die uit
hoofde van hun beroep vaak en intensief met stervenden te maken hebben en in die
zin een ‘voorhoede’ vormen, lijken zich zo'n tien jaar eerder te voltrekken dan die
in de bredere samenleving. Daar zijn de processen van democratisering en
informalisering pas midden jaren zestig dominant geworden. Ook al zullen er ook
nu nog mensen overeenkomstig de traditie van het zwijgen aan hun einde (willen)
komen, toch zet zich op dit moment de emancipatie van stervenden krachtig door.
Dat mag blijken uit de (aanvullende) terminale thuiszorg die de laatste jaren steeds
vaker14 wordt gevraagd en verstrekt. De instellingen die hierin voorzien, schragen
de beweging in de richting van thuis sterven, een beweging waardoor stervenden de
regie van hun levenseinde sterker in eigen hand kunnen nemen.

De afweer in de traditionele omgang met stervenden - het ontkennen en verdringen
- ‘beschermde’ zowel stervenden als voortlevenden, inclusief de (terminale)
hulpverleners. De laatsten ‘beschermden’ zich tegen een te grote betrokkenheid bij
patiënten, vooral bij stervenden. Dat zou hun professionele distantie en competentie
schaden: het hart zou het hoofd bedwelmen. Alleen door flink te zijn en afstand te
houden dacht men aan de gevaren van het hart het hoofd te kunnen bieden. Dit
argument tegen een te grote betrokkenheid klinkt tegenwoordig nog steeds, maar
toch vertellen artsen méér en raken allen die terminale zorg verlenen door de grotere
druk tot inleving en openheid sterker bij hun terminale patiënten betrokken, zonder
aan professionele distantie en competentie in te boeten. De traditionele afweer verloor
wat van zijn ‘beschermende’ functie en werd na 1955 steeds vaker als ‘bedrog’
ervaren.15 Ook hier blijkt dat betrokkenheid en distantie, hart en hoofd, sensitiviteit
en flinkheid, geen elkaar uitsluitende polen zijn, maar een spanningsbalans vormen,
en dat de steeds hoger opgelopen spanning tussen beide blijkbaar onder sociale en
individuele controle is gebracht (zie ook hoofdstuk VII). Deze ontwikkeling is nog
steeds gaande: de groeiende verwachting van een respectvoller, sensitiever,
openhartiger en
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eerlijker omgang, maakt die omgang moeilijker, stelt oplopende eisen aan ieders
sensitiviteit en inlevingsvermogen. Dit voert de spanning tussen distantie en
betrokkenheid, tussen het ‘flinkheidsideaal’ en het ‘sensitiviteitsideaal’ steeds hoger
op. Het traditionele omgangsideaal van flinkheid correspondeert met de oude meer
hiërarchische omgangspraktijken, met een sterkere nadruk op sociale controle (dwang
van anderen) in ongelijkere (machts)verhoudingen; daarentegen verwijst het
concurrerende omgangsideaal van sensitiviteit naar een omgang tussen gelijkwaardige
mensen en naar een wederzijds verwachte zelfregulering binnen gelijkere (machts)
verhoudingen. Deze strijd voert tot een nieuw ideaal van flinkheid, namelijk de
flinkheid om in gelijkwaardiger verhoudingen voldoende zelfcontrole (zelfdwang)
op te brengen om zich vergaander in stervenden in te kunnen leven en toch de
doodsangsten die zich zodoende aandienen onder controle te kunnen houden. Het is
een strijd tussen twee omgangspraktijken en -idealen, die vrijwel iedereen tot op
zekere hoogte ook met zichzelf zal voeren. Daarom is ook hier sprake van een
voortgaande tweestrijd tussen en in de betrokkenen.16

In de gewijzigde verhoudingen praten artsen, verplegenden en stervenden
tegenwoordig steeds vaker met elkaar over euthanasie. Ook het euthanasievraagstuk
wortelt in processen van technisering (waardoor ‘te laat’ sterven voorkomt),
emancipatie (vermindering van de machtsverschillen, van de hiërarchische en
emotionele afstand tussen de betrokkenen in het medisch regime en daarbuiten) en
secularisering (het in eigen beheer nemen van geen verboden waarvan eerder gedacht
werd dat ze van bovenmenselijke oorsprong waren). Met de voortgang van deze
processen zal het aantal verzoeken om euthanasie waarschijnlijk toenemen. Ook het
aan de orde stellen van euthanasie zal vaker voorkomen, mede omdat stervenden de
vraag naar de bereidheid om eventueel euthanasie toe te passen dikwijls stellen bij
wijze van peiling, om te zien of ze de in de nabije toekomst te verwachten
onderhandelingen over pijn- en aftakelingsbestrijding met vertrouwen tegemoet
kunnen zien. Juist in de stervensfase, wanneer het sociale netwerk inkrimpt tot de
intimi, zijn artsen en verpleegkundigen de belangrijkste - vaak de enige -
vertegenwoordigers van de samenleving als geheel. Voor de rest verkeren stervenden
in een soort maatschappelijk vacuüm, achter sociale coulissen. Afhankelijk van het
vertrouwen dat de vertegenwoordigers van het maatschappelijk leven vóór de
coulissen in het vermogen tot zelfregulering en zelfbeschikking van stervenden
blijken te hebben, kunnen de laatsten nog enig maatschappelijk respect ondervinden.
Zo bezien, is een gesprek over euthanasie ook altijd een poging van
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stervenden om tot het laatst toe als volwaardig gesprekspartner te worden erkend.
Dat is vaak de enige manier om niet te hoeven inboeten aan maatschappelijk respect
en aan zelfrespect. Hieraan ontleent de uitdrukking ‘(mens)waardig sterven’ zijn
betekenis. Door hiernaar te streven en de vraag naar euthanasie telkens weer te
herhalen, dragen stervenden bij aan de emancipatie van hun eigen levenseinde, maar
ook aan dat van hen die voorlopig nog verder leven.17

5 Epiloog: veranderingen op langere termijn in de houding tegenover het
sterven

Het ‘regime van stilte’ zoals dat rond stervenden heerste, lijkt voor velen nu nog
amper voorstelbaar. Het moeilijkst lijkt het om zich in te leven in mensen die zich
van hun naderende dood bewust waren, maar daar dan toch niet met iemand over
wilden of konden praten. Wellicht is het deze moeilijkheid die heeft geleid tot de
wijdverbreide opvatting dat het sterven in voorgaande eeuwen minder eenzaam was
en het sterfelijkheidsbesef groter, want, zo heet het, toen ‘leefden de mensen dichter
bij de dood’. Ook in veel wetenschappelijk werk, zoals in de baanbrekende studie
van Philippe Ariès, wordt deze opvatting uitgedragen:

De oude instelling, waarbij de dood vertrouwd en nabij was en weinig
vrees of ontzag inboezemde, staat scherp tegenover de onze, waarbij de
dood zo angstaanjagend is dat we zijn naam niet durven uitspreken. (Ariès
1975: 22; zie ook hoofdstuk VIII)

In de praktijk is deze opvatting eveneens gangbaar. Een vrijwilligster bij een stichting
voor terminale thuiszorg:

Vroeger was er dan misschien sprake van een afstandelijke benadering
van stervende mensen, maar de mensen waren veel meer vertrouwd met
de dood en met sterven. Mensen maken tegenwoordig nog zo weinig
sterven mee.18

Deze opvatting, hoe gangbaar ook, lijkt mij een romantisering te zijn. Sterven en
dood zijn waarschijnlijk nooit realiteiten geweest waartegen mensen zichmet hebben
gewapend met een schild van verweer, al dan niet religieus van aard. Ook al was de
dood nog zo frekwent en nabij, zonder zo'n schild zou men ten prooi vallen aan
intense en gruwelijke emoties. Met name
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de bezwering van doodsangstenmet behulp van voorstellingen over bovennatuurlijke
krachten - het ‘memento mori’ was bij uitstek een religieuze oproep - heeft
eeuwenlang gefunctioneerd als afweermechanisme en als zodanig het realiteitsgehalte
van het sterfelijkheidsbesef verlaagd. Een hoog sterftecijfer betekent dus niet
automatisch dat de doodsangst geringer is, noch dat het sterfelijkheidsbesef intenser
of realistischer is.
De huidige idealisering van het verleden lijkt mede geïnspireerd op de nog door

weinig gêne geremde beschrijvingen van het sterven (en van het leven) in vroeger
tijden. Hun fel-realistisch karakter raakte het (post-) moderne westerse gemoed op
een manier die zich voor idealisering leent. Maar, de mensen die hier zo vatbaar voor
zijn, hebben doorgaans een zodanig ontwikkeld pijnlijkheidsgevoel dat ze
samenlevingen waar mensen ook nu nog ‘dichter bij de dood’ leven liever ontlopen.
Door de gestegen onderlinge identificatie raakt het leven en sterven in bijvoorbeeld
tropisch Afrika ons op een manier die zich heel wat moeilijker tot romantisering en
idealisering leent dan het sterven in een ver verleden. Veruit de meesten brengen
liever geen bezoek aan landen waar het sterftecijfer ook tegenwoordig nog zo hoog
is als het hier ooit was toen de dood ‘vertrouwd en nabij was en weinig vrees of
ontzag inboezemde’ - zij kunnen de ellende niet aanzien, heet het.
In een minder ver verleden lijkt de dood evenmin ‘vertrouwd’ of ‘weinig

ontzagwekkend’ te zijn geweest. Ook in de negentiende eeuw bijvoorbeeld, waren
het ‘flinkheidsideaal’ en het orthodox-medische standpunt opium et mentiri van
kracht. In die eeuw ontstond er weliswaar een romantische dodencultus, maar hoe
kon de ook toen geldende gedragscode ‘niet over praten, niet aan denken’ (tenzij in
religieus, ritueel verband) tot vertrouwdheid met dood en sterven leiden? Sommige
van de begraafplaatsen van welgestelden en ook hun rouwgebruiken getuigen van
een ‘zwart romantisch’ verlangen om over de dood heen de banden met geliefden
onstoffelijk voort te zetten: ‘In de eeuwigheid rukt nooit de Dood, U, van mijn'
boezem af!’ (Thijs 1980: 100; dichtregel van J. Bellamy). Een groeiende
levensverwachting en bestaanszekerheid, in combinatiemet geïntensiveerde affectieve
banden (wederzijdse identificatie) en een nog stellig geloof in een hiernamaals,
hebbenwellicht het verlangen naar een eeuwige liefde gestimuleerd en rouwgevoelens
versterkt. Daarom zal die cultus er alleen voor een bovenlaag van voortlevenden zijn
geweest, niet voor de stervenden zelf en evenmin voor het gros van de bevolking.
Daarvoor leefden de laatsten nog te veel in de voortdurende onzekerheden van een
bestaan vol armoede, ziekte en geweld. Zij konden zich de ‘luxe’ van zo'n religieuze
‘flirt’ met de dood niet veroorloven.

Cas Wouters, Van minnen en sterven. Informalisering van omgangsvormen rond seks en dood



233

Vooral in de twintigste eeuw raakte de sociale en individuele betekenis van dood en
doodsangst op drift en nam de hoop op een toekomst in een hiernamaals af. In
diezelfde eeuw is echter de hang naar romantisering en idealisering van het verleden,
tegelijk met de spanningen in en tussen mensen, sterk toegenomen.
Niet alleen Philippe Ariès, de bekendste op dit terrein, ook Norbert Elias heeft aan

de idealisering van het verleden bijgedragen door ‘de eenzaamheid van stervenden
in onze tijd’ - de titel van zijn essay - nadrukkelijk in verband te brengen met de
verdringing van de dood uit het dagelijks leven en met het wegstoppen ervan achter
sociale coulissen:

Bij het seksuele leven is een beperkte, maar merkbare verandering ingezet:
de sociale en misschien ook de individuele verdringing is niet meer zo
sterk en ondoordringbaar. Maar bij sterven en dood is het eerder
omgekeerd. Deweerstand tegen het openlijker enmeer ontspannen omgaan
met sterven en dood is blijkbaar groter dan bij het seksuele leven het geval
is. (Elias 1984: 53)

Maar, die weerstand en verdringing waren in 1980, het moment van publikatie, al
enige decennia over hun laatste hoogtepunt heen.
In de huidige fase van stabilisering en berusting komen sommigen er weer toe,

wellicht mede omdat zij gefascineerd raakten door de gemoedsrust die een collectief
onder strakke regie kan uitstralen, terug te verlangen naar de rituelen uit het verleden
en die te idealiseren - alweer een voorbeeld van nostalgie. Maar, voor de mensen die
de dominante stroming lijken te vertegenwoordigen, zijn rituelen doorzichtige vormen
van bezwering en afweer geworden. In de krachtmetingen tussen mensen lijkt steeds
sterker te gelden dat een béétje persoonlijkheid zich niet zoveel afweer toestaat en
dat men het zich daarom steeds minder kan veroorloven op dit ‘zelfbedrog’ te worden
‘betrapt’. Bovendien, het enigszins doorbreken van demuur van angsten rond sterven,
dood en nabestaan, voor zichzelf dan wel openlijk, lijkt steeds vaker opluchtend te
werken. Het is de opluchting van een zelfoverwinning, een ‘flinkheid’, die leidt tot
een realistischer levensoriëntatie. Een dergelijke opluchting komt ook voort uit andere
geslaagde oefeningen in het verdragen dan wel aankunnen van gevoelens van
machteloosheid, gevoelens die voorheen in het Algemeen Beschaafd patroon sterker
werden afgeweerd. Naarmate het succes van dergelijke oefeningen in onderlinge
krachtmetingen belangrijker is geworden, is de druk op zichzelf en elkaar tot het
hoger opvoeren van dit soort waaghalzerij toegenomen - ook hierin uit zich de al
eerder gesignaleerde ‘risicozucht’ - en op deze wijze heeft ook de dood zich een
plaats verworven in het dagelijkse leven van velen.

Eindnoten:

1 Tussen 1930 en 1975 zijn steeds meer mensen in ziekenhuizen gestorven, van ruim 35% in
1956 tot 51,5% in 1975. Daarna is een lichte daling ingezet, van 48% in 1981 (Sluijs e.a. 1985:
570/1) tot 44% in 1988 (Opgave Serie B1, Hoofdafdeling Gezondheidsstatistiek van het CBS).
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2 Zie hiervoor ook Jaspers 1985, Oosterbaan 1982, Spijker 1981 en De Swaan 1983a.
3 Met dank aan Frits van Dam die me op dit boek attent maakte.
4 Het door De Swaan geïntroduceerde begrip ‘proto-professionalisering’ (De Swaan e.a. 1979)

verwijst naar een proces dat deel uitmaakt van de processen psychologisering en sociologisering.
5 Pas in 1969 werden de problemen van deze doorbehandelmoraal publiekelijk aan de orde gesteld

door J.H. van den Berg inMedische macht en medische ethiek (Van den Berg 1969).
6 Dit wil niet zeggen dat het woord ‘roeping’ niet ook al sterke connotaties van zelfdwang, had.

Toch is in het begrip ‘motivatie’ de verwijzing naar anderen, in ieder geval naar als
bovennatuurlijk gedachte anderen, duidelijk verminderd. Op een spandoek bij demonstraties
van verpleegkundigen in 1989 las ik: ‘Roeping? Wie riep er dan?’

7 Jolanthe van Opzeeland-De Tempe ziet de rouwtherapieën als ‘een modern westers rouwritueel’
(Van Opzeeland-De Tempe 1980). Voor veranderingen in de traditionele rouwrituelen, zie
hoofdstuk VIII.

8 Vgl. de strijd over het praten tussen echtgenoten en partners, zoals beschreven in Vrouwen in
tweestrijd, pp. 131-139.

9 Soortgelijke verschillen in emotieregulering als die tussen toen en thans werden ook nog in de
jaren tachtig waargenomen, en wel tussen sociale klassen, tussen mensen die in traditionele,
dichte familienetwerken leven, en hen die individueler in meer open vriendennet werken leven.
In een onderzoek naar de dominante manieren waarop mensen in de beide netwerken een
echtscheiding opvangen en verwerken, concluderen Hennie Oosterbaan en Winkie Zeldenrust
(Oosterbaan en Zeldenrust 1988: 939-952) dat het de mensen in de traditionele netwerken
onmogelijk was zichzelf bloot te geven en hun hart uit te storten, ook niet in de intieme kring.
Zij zochten ‘vooral afleiding voor hun zorgen, omdat ... al dat gepieker toch maar tot niets
leidde en alleen maar spanningen opriep. Het was daarom het beste zulke gedachten zo snel
mogelijk uit het hoofd te zetten... Men wilde liefst zo snel mogelijk alles vergeten. Het leven
ging vooral verder’ (p. 944). ‘Praten werd maar “gezeur” gevonden, het was “moeilijk doen”
en bleek vooral een synoniem voor roddelen, klagen of aanklagen. Het werd opgevat als gedrag
waarmee men zichzelf verlaagde’ (p. 942). De belangen of gevoelens van één individu werden
ondergeschikt geacht aan die van de familie. Deze mensen hadden geen ander weermiddel dan
de groep, de familie en haar eer. Dááarvoor zetten zij zich in.
In Gescheiden wegen (Oosterbaan en Zeldenrust 1985) werken de auteurs de consequenties
hiervan verder uit: Door de traditionele oplossing te volgen ‘hoeft er ook niet gepraat of gedacht
te worden over eigen gevoelens of drijfveren. Het is een poging om zich te onttrekken aan een
confrontatie met de eigen emoties: een afweermechanisme’ (p. 214). Slechts een enkeling in
deze groep heeft dan ook ‘het vermogen om bij wijze van spreken van een afstandje naar zichzelf
te kijken, zichzelf in zijn gedrag en drijfveren waar te nemen’ (p. 204). En: ‘Eerder dan van het
verwerken vanmoeilijkheden, zou je hier kunnen spreken van het wegwerken vanmoeilijkheden;
ze worden als het ware uit de gedachten verbannen’ (p. 217). ‘Deze mensen breken vaak radicaal
met oude situaties enmet mensen’ (p. 260). Het ‘wegwerken’ van emoties gaat kennelijk gepaard
met het ‘wegwerken’ van mensen.
Ook hier heerst dus een flinkheidsideaal en een ‘regime van stilte’. Tot in de jaren vijftig gold
voor stervenden en rouwenden vrijwel hetzelfde als voor mensen in gesloten netwerken die in
de jaren tachtig een echtscheiding doormaakten: ‘Het was “pech” hebben en er zat weinig anders
op dan zich in het lot te schikken. Waar het dan vooral op aankwam, was de wijze waarop dit
lot gedragen werd’ (p. 943). Deze gedrags- en emotieregulering lijkt tot in de jaren vijftig deel
van deAlgemeenBeschaafdeOmgangscode te zijn geweest. In de beschreven gesloten netwerken
lijkt deze code te zijn ‘geconserveerd’, terwijl daarbuiten steeds meer mensen in de processen
van psychologisering en sociologisering werden betrokken.

10 Ander onderzoek vult het hier geschetste beeld aan. Zo heeft Micha deWinter een geschiedenis
van ouderverenigingen binnen de Nederlandse gezondheidszorg (sedert 1952) geschreven die
gelezen kan worden als een aanvulling op vooral de emancipatie van patiënten en hun ouders.
Alleen al de titel wijst daarop: ‘Het nieuwe partnerschap tussen ouders en deskundigen. De
deskundige als vriend, de ouder als meedenker’ (De Winter 1986). Annemarie Mol en Peter
van Lieshout hebben een geschiedenis van de ‘sprekende patiënt’, met name in de
huisartsgeneeskunde en in de geestelijke gezondheidszorg in Nederland tussen 1945 en 1985
geschreven, en daarin bieden zij talrijke indicaties en illustraties van alle hier gesignaleerde
ontwikkelingen. De gegevens uit de empirische hoofdstukken (3 en 6) zouden naadloos in dit
hoofdstuk geïntegreerd kunnen worden, maar deze auteurs beperken hun interpretatie tot
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filosofisch-theoretische ‘ordeningen’ en lijken niet of nauwelijks geïnteresseerd in sociale en
psychische processen en verhoudingen (Mol en Van Lieshout 1989).

11 ‘Een nieuwe golf van secularisering heeft in de jaren 1965-1980 de fundamenten van de
Nederlandse “zuilen” danig aangetast. Deze versnelling in het proces van functieverlies van
religieuze regimes paste in eenmeer algemeen patroon van “informalisering” op velerlei gebied’
(Goudsblom 1988b: 173).

12 De formulering ‘wie wil weten hoe mensen in elkaar zitten moet ook te weten zien te komen
hoe ze aan elkaar zitten’ wordt veelal toegeschreven aan A. de Swaan. Op mijn vraag naar een
bronverwijzing vertelde De Swaan mij dat het Paul Kapteyn is geweest die deze formulering
op een bijeenkomst aan hem heeft toegeschreven. In ieder geval is het Kapteyn geweest die de
uitdrukking voor het eerst in een publikatie heeft gebruikt (Kapteyn 1980: 48). Ook dit is weer
een voorbeeld van hoe bepaalde gedachten, begrippen en formuleringen ‘in de lucht’ hangen;
zie noot 1 van het eerste hoofdstuk van dit boek.

13 Secularisering en sociologisering vormen twee kanten van één medaille en als begrippenpaar
richten ze de aandacht op één proces. Tot nu toe richtte de aandacht zich vrij eenzijdig op
datgene wat verdween (secularisering) onder verwaarlozing van datgene wat ervoor in de plaats
kwam (sociologisering en, meer algemeen ‘verwetenschappelijking’). Naarmate de antwoorden
op vragen naar de zin van het leven minder religieus werden, werden ze aardser van karakter.
Wat mijzelf betreft: de zin van het leven is de zin in elkaar.

14 Zie over de uitbreiding van deze ‘zorg opmaat’, waar ook steeds meer zelfstandige ondernemers
in voorzien - men spreekt van een ‘gat in de markt’, onder andere Rapport Terminale Thuiszorg
door Vrijwilligers 1989, Van ziekenhuiszorg naar thuiszorg 1986; J.B. van der Steur 1988; M.
Knapen e.a. 1988. De inzet, betrouwbaarheid en motivatie van vrijwilligers in de terminale
thuiszorg blijken hoog, zodat de gedachte aan een aards soort ‘roeping’, een ‘roeping door
anderen’, zich opdringt (met dank aan Elsbeth Bank).

15 De functie van collectieve afweer, alsmede individuele varianten daarvan, is meestal tweeledig:
bescherming én bedrog. Afweer kan als een schild fungeren dat de zin- of betekenisgeving
vergemakkelijkt, de levenslust stimuleert en de overlevingskansen verhoogt. Het schild van
afweer kan ook het zicht op de gevaren en de controlemogelijkheden van een nieuwe situatie
dermate belemmeren dat hele samenlevingen (of groepen mensen daarbinnen) aan
overlevingskansen inboeten. Wanneer nu de collectieve afweer vermindert, dan heeft die
kennelijk aan beschermende functie ingeboet. De betrokkenen ervaren uitingen ervan dan eerder
als bedrog.

16 Zo'n tweestrijd lijkt inherent aan integratieprocessenwaarin het brandpunt van sociale spanningen
zich verplaatst naar steeds grotere (overlevings)eenheden van groepen mensen, waardoor de
banden in en tussen de oude, kleinere groepen minder nadruk behoeven en de spanningen daar
zich steeds sterker centreren om ‘issues’ tussen wisselende coalities. Zo bezien, is de tweestrijd
tussen flinkheid en sensitiviteit een verbijzondering van een algemenere tweestrijd die
meeromvattende integratieprocessen kenmerkt: ‘Immer von neuem kam es zu einem Zwiespalt
zwischen der faktischen Übernahme der primären Überlebensfunktion durch soziale Einheiten
einer neuen Integrationsstufe und der beharrlichen Fixierung der Wir-Identität von Individuen
an Einheiten einer früheren Stufe’ (Elias 1987b: 304).

17 In het openbare debat over deze kwestie hebben sommigen zich tegen goedkeuring van elke
vorm van actieve euthanasie gekeerd onder verwijzing naar het eugenetica-programma in
Hitler-Duitsland. Zo'n goedkeuring opent de weg naar herhaling, zeggen ze. Maar, onder Hitler
was het héle staatsapparaat, onder handhaving van de burgerlijke orde, een moord- en
terreurmachine geworden, en het eugenetica-programma maakte daar deel van uit. Zolang er
gewapende staatsapparaten bestaan is de weg naar herhaling van zulke efficiënte massamoorden
geopend, maar toch wil vrijwel niemand die staten opheffen. Zelfs persoonsbewijzen en
dergelijke ontmoeten nog maar weinig verzet.

18 Brief d.d. 3 januari 1989 aan het Humanistisch Verbond naar aanleiding van een artikel van
Bert Boelaars in Humanist (november 1988) over de wenselijkheid om, analoog aan het
‘ouderschapsverlof’ aan het begin van een leven, een verpleeg- of verzorgingsverlof bij het
einde van een leven voor de naasten van stervenden wettelijk te regelen.
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Hoofdstuk X
Informalisering en het Nederlandse vorstenhuis in de twintigste eeuw

Er zijn maar drie Nederlanders, die kunnen zeggen met een bestemming te zijn
geboren zónder dat men direct aan hun geestelijke gezondheid twijfelt: de koningin,
haar moeder en haar oudste zoon. De manier waarop drie generaties van vorstinnen
-Wilhelmina, Juliana en Beatrix - deze voorbestemming tot het koningschap hebben
opgevat en er gestalte aan hebben gegeven staat centraal in het eerste deel van dit
hoofdstuk. Het tweede deel is gericht op het achterhalen van de richting van de
veranderingen in vorstelijke omgangsvormen en op fluctuaties in het beeld daarvan,
zoals zich dat in de publieke opinie vormt. De empirische basis van dit hoofdstuk
bestaat uit een vergelijking van drie paleis-documenten: het boek Eenzaam maar
niet alleen door Wilhelmina, uitgegeven in 1959; de jubileumfilm Juliana Koningin
der Nederlanden 1948-1973, waarvan de tekst is gepubliceerd (Van Hillo 1973); en
de videoband Beatrix Koningin, bestelbaar bij de mediatheek van de Rijks
Voorlichtings Dienst (RVD).

1a Voorbestemming en zelfbestemming; druk en verdrukking

In Beatrix Koningin, het ter gelegenheid van haar vijftigste verjaardag in 1988
uitgezonden interview met Hella Haasse, ging koningin Beatrix uitvoerig in op de
voorbestemming in haar leven. Zij legde daarin zowel veel nadruk op de ‘dwang
door anderen’ om het koningschap op zich te nemen, als op de ‘zelfdwang’ om dat
dan ook goed te doen en er een persoonlijke inhoud aan te geven, een ‘meerwaarde’,
zoals zij het uitdrukte.
Deze visie op het koningschap is minder ‘royaal’ dan die waarvan Juliana in haar

inhuldigingstoespraak blijk gaf:
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Diemogelijkheden, die mij gebodenworden om voor het algemeenwelzijn
werkzaam te zijn, die zijn zó groot, dat ik na veel innerlijke strijd bereid
ben om die roeping te volgen.

De bestemming tot het koningschap heet hier nog ‘roeping’ en Juliana is de eerste
die met de woorden ‘innerlijke strijd’ verwees naar de moeite die het kostte om zich
met die bestemming te verzoenen. Voor Wilhelmina gold haar voorbestemming nog
als vanzelfsprekend. Zij schreef als was zij geboren aan het hoofd van het gezin
Nederland; haar ‘strijd’ schemert slechts door in woorden over het geloof in ‘Christus’
Leiding':

Ik mocht er kracht uit putten en wijsheid voor de vervulling van mijn taak
en mijn roeping tegenover mijn landgenoten. (Wilhelmina 1959: 16)

Zowel Wilhelmina als Juliana spraken dus over hun roeping, maar bij de laatste is
de religieuze connotatie overschaduwd door die van staatkundige verplichtingen.
Juliana gebruikte het woord ook in verband met het maatschappelijk werk; haar
belangstelling daarvoor was groot (zie onder andere Schenk en Van Herk 1980: 268,
280). In 1958 zei zij in een rede voor de Nationale Raad voor het Maatschappelijk
Werk:

Een roeping tot maatschappelijk werk, waarbij met zo groot mogelijke
geestelijke inspanning tevens zo grote fijngevoeligheid gepaardmoet gaan,
hoort m.i. tot de mooiste roepingen die er zijn.

Niet alleen erfelijke posities, maar ook ‘roeping’ en het zich ‘innerlijk geroepen
voelen’ zijn in onze samenleving uit de tijd geraakt; de termenwekken nu associaties
met de liefdadigheid van pannetjes soep. Maatschappelijk werkers noch dokters of
verpleegkundigen spreken tegenwoordig nog over hun ‘roeping’; zij beoefenen een
zélf gekozen vak, tegen betaling. Alleen in religieuze zin spreekt men nog wel van
een ‘roeping’, van een ‘hier sta ik, ik kan niet anders.’ In alle andere gevallen is dat
strijdig geworden met de maatschappelijke ontwikkeling waarin het accent is komen
te liggen op persoonlijke verdiensten en prestaties ter verwerving en legitimering
van maatschappelijke functies en op idealen van persoonlijke autonomie en
keuzevrijheid. Het contrast tussen dit ideaal van individuele zelfbeschikking en de
‘roeping’ tot het koningschap vanaf de geboorte, lijkt steeds schriller te zijn geworden,
en daarmee ook de moeilijkheden om die historisch gegroeide dwang van anderen
om te smeden tot zelfdwang. Terwijl Wil-
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helmina in haar bekende uitspraak over het koningschap ‘een taak, mooi maar zwaar’
het mooie nog voorop stelde, veranderde Juliana in haar inhuldigingsrede de volgorde
in ‘zwaar, maar mooi’:

Sedert gisteren ben ik geroepen tot een taak die zó zwaar is, dat niemand
die zich daarin ook maar een ogenblik heeft ingedacht, haar zou begeren,
maar ook zó mooi, dat ik alleen maar zeggen kan: wie ben ik dat ik dit
doen mag.

En Beatrix ging weer een stap verder. Zij liet het mooie vrijwel geheel weg, zo sterk
benadrukte zij het zware, de plicht. Een vorst of een vorstin die als troonopvolger
wordt geboren, lijkt steeds sterker gevangen te worden in de ‘gouden kooi’, waarvan
Wilhelmina zich in het begin van deze eeuw bewust werd:

Intussen begon ik mij steeds meer de eenzaamheid van de kooi bewust te
worden en ontstond een hunkering naar de mensen. Ik verlangde ernaar
ze te ontmoeten zoals zij werkelijk zijn, en niet opgeschikt voor een bezoek
ten paleize... Men vergete niet, dat het algemeen menselijk is de hoger
geplaatste maar naar de mond te praten. (Wilhelmina 1959: 143-6)

Voor Wilhelmina was dit verlangen een ‘drang naar eerlijkheid, oprechtheid en
waarachtigheid in de verhouding van mens tot mens.’ Vóór 1914 kon dit verlangen
geen gestalte krijgen: ‘De mensen en de tijd waren er nog niet rijp voor’ (p. 144).
Daarna werd ook het vorstelijk gedrag betrokken bij de met elkaar samenhangende
processen van sociale egalisering, individualisering en informalisering. In die
processen lijkt het besef in een gouden kooi van koninklijke hoogheid te (moeten)
leven te zijn gegroeid, samen met het verlangen daar uit te breken.
Het probleem te moeten leren levenslang1 in een ‘gouden kooi’ te leven, werd door

Wilhelmina weliswaar aangesneden, maar bij haar lag de nadruk nog op de andere
kant van de medaille: ‘Al vroeg begon ik te dromen van grote daden’ (Wilhelmina
1959: 76).2 Bovendien kon zij zich er nog op beroepen door God te zijn uitverkoren:

Indien ik poog mijzelf te zien als een buitenstaander, van wie ik de
innerlijke drijfveren ken, om zodoende tot een zo objectief mogelijk beeld
te komen, voor anderen en ook voor mijzelf, dan word ik stil van eerbied
en bewondering voor Gods wijsheid. (1959: 133)
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Juliana verwees al in haar inhuldigingsrede naar dit probleem met formuleringen als
‘veel innerlijke strijd’ en ‘niet begeerde zware taak’. Echter, in de jubileumfilm
Juliana Koningin der Nederlanden 1948-1973 vatte zij een vraag naar die ‘innerlijke
strijd’ uit haar inhuldigingstoespraak niet op als een uitnodiging er meer over te
vertellen - en de interviewer liet het erbij. Beatrix daarentegen ging in het filmportret
ter gelegenheid van haar vijftigste verjaardag expliciet en uitvoerig in op het probleem
van de voorbestemming:

Het is natuurlijk iets waar je ingroeit (...) waar je langzaam naar toe groeit.
Er komt natuurlijk wel een moment in je leven waarin je... waarin ik 't ook
aanvaard heb, waarin ik 't ook heel bewust op een gegeven moment
gekozen heb in die zin, dat ik me er zelf innerlijk bij neer heb gelegd en
't in positieve zin aanvaard heb als een opdracht in mijn leven. En, dit moet
ik nu eenmaal doen, maar dan wil ik het ook goed doen.

De interviewster merkte hier op dat de woorden aanvaard en neergelegd klinken
alsof zij zich onder druk gezet voelde. Beatrix antwoordde:

Druk is het wél natuurlijk. Als je geboren bent met zo'n bestemming in je
leven dan is dat zeker een element van druk. Maar, druk hoeft niet
verdrukking te zijn. Het is alleen een element dat heel zwaar weegt en
eigenlijk in alle opzichten meeweegt, op alles zijn stempel drukt, waar je
eigenlijk niet meer onderuit kunt.

Inderdaad, ‘druk hoeft niet verdrukking te zijn’, vooropgesteld dat men de druk
aanvaardt en haar op een zodanige wijze - ‘in positieve zin’ - om weet te zetten in
‘zelfdruk’ dat het ‘goed willen doen’ domineert over het ‘doen moeten’. Op die
manier werd de dwang van de sociale voorbestemming tot koningin draaglijk: als
zelfdwang, zelfbestemming, ‘zelfroeping’. Beatrix benadrukte dan ook sterk dat zij
haar taak inhoudelijk geloofwaardig wil maken, ook voor zichzélf:

Het klinkt eigenlijk misschien erg ongeloofwaardig als ik u zeg dat het
mij nooit erg veel heeft kunnen schelen hoe ik overkom, wat mensen ervan
vonden of dachten. Veel grotere zorg is altijd geweest ‘doe ik 't goed? kan
't beter?’ Doe ik in die zin wat er van mij verwacht wordt: inhoudelijk. Te
proberen om juist een functie met een vrij zware uiterlijke kant, die
natuurlijk ook beoordeeld of veroordeeld
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wordt, om die ook inhoudelijk geloofwaardig te maken. Niet alleen voor
de mensen die ernaar kijken of die meedoen of helpen, maar ook voor
jezelf: dat je 't gevoel hebt dat het een méérwaarde krijgt dan alleen 't
uiterlijk. Het uiterlijk speelt een rol, is belangrijk. Ik vind het in zekere
zin natuurlijk ook belangrijk, maar het is zeker nooit het belangrijkste, en
't is eigenlijk, als u wilt, een uiterlijke vorm, de buitenkant van wat van
binnenuit belangrijk moet zijn. Als het van binnenuit niet gedragen wordt
en als men er niet in gelooft, dan heeft 't helemaal geen zin.

De overschakeling in het spreken van ‘ik’ naar ‘men’ is hier van bijzondere betekenis
omdat, hoezeer Beatrix ook in haar functie gelooft, die functie zijn sociale basis
verliest en zal worden opgeheven alsmen er niet meer in gelooft. In tegenstelling tot
haar voorgangsters gaf Beatrix zich hiervan in het openbaar rekenschap. Zij
onderstreepte dat nog door de gedistantieerdemanier waarop zij over het koningschap
en ‘haar werk als staatshoofd’ sprak:

Ik denk dat deze functie in eerste instantie toch een symbolische waarde
heeft - afgezien van de invulling die men ook in 't werk zoekt en waar men
ook voor een groot gedeelte gelukkig de bevrediging in vindt, maar het
koningschap op zichzelf heeft symbolische waarde en vindt z'n zin in het
gedragen worden door een groot deel van de Nederlandse bevolking, die
dit een zinvol systeem vindt en ook deze staatsvorm voor het land
waardevol vindt.

Maar, dat geloof in de symbolische waarde van het koningschap heeft zij mét haar
functie aanvaard; vandaar wellicht dat zij vervolgens vooral het belang van haar
eigen ervaring benadrukte en de bevrediging die zij zoekt en vindt in de ‘invulling
van 't werk’:

Er is inderdaad een zekere tweedeling, een spanning in het functioneren
tussen wat men aan de buitenkant ziet en hoe je 't zelf beleeft, maar voor
mij is er maar één kant waar ik zelf iets kan doen en dat is hoe ik 't zelf
beleef en hoe ik samen met mijn man, m'n gezin, met de familie en met
mensen die meewerken ook probeer inhoud te geven en nadenk over 't
functioneren en tracht zoveel mogelijk te voldoen aan wat je eigenlijk aan
jezelf als eisen stelt.

Wie aan zo'n sterke dwang van anderen blootstaat als wie als troonopvolger
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is geboren, zal heel wat zelfdwang moeten uitoefenen om niet als persoon, als
individu, daaronder te bezwijken. Die eisen persoonlijk inkleuren kan het gevoel
geven ze naar eigen hand te hebben gezet; zo kan de geroepene proberen door zélf
te roepen de roepstemmen van anderen met de eigen stem te overstemmen. Maar,
met zóveel anderen lijkt dat vrijwel onbegonnen werk. Bovendien, als Beatrix had
geprobeerd tot een nóg persoonlijker invulling van haar taak te komen, dan zou zij
tegelijkertijd als persoon, als individu, enorm veel aandacht hebben getrokken, terwijl
zij juist probeert die aandacht zoveel mogelijk te beperken tot de functionaris die zij
als koningin is (hierover straks meer). Het is waarschijnlijk om die reden, dat Beatrix
in het vraaggesprek zowel een zeer sterke nadruk legde op de ‘zelfdwang’, de eisen
die zij zichzelf stelt in haar functioneren - een woord dat zij vele malen gebruikt -,
als op de ‘dwang van anderen’, die zij ervaart. Soms deed zij dat zoals iemand in
tweestrijd: als de éne kant veel aandacht krijgt, groeit de kracht waarmee de andere
kant tot gelding gebracht wil worden (vgl. Vrouwen in tweestrijd, vooral p. 200-203).
Zo zei de vorstin bijvoorbeeld zélf: ‘het is natuurlijk iets waar je ingroeit’, maar toen
de interviewster haar op een ander moment vroeg: ‘U had een soort vorm voor ogen
waarin u groeien moest en die u moest gaan vullen met uw persoon?’ antwoordde
zij dwars: ‘Meer een verplichting.’ Dit heen en weer springen tussen Fremdzwang
en zelfdwang ligt waarschijnlijk in het verlengde van de uitdrukking ‘gespleten
bestaan’ die zij bezigde, sprekend over haar studentenleven in Leiden:

In zekere zin een soort gespleten bestaan tussen het heden van het student
zijn toen en de toekomst, die ik toch een beetje weg heb geduwd uit mijn
gedachten. Ik weet eigenlijk niet of dat goed is geweest of niet, maar 't
was nou eenmaal zo.

In het filmportret zei zij dit tegen haar oudste zoon, en zijn antwoord toont aan dat
hij zijn voorbestemming in principe heeft aanvaard:

Het is gek dat je dat zo zegt, want ik heb in feite precies hetzelfde. Dat
zeg ik nu ook in Leiden, van: ik heb twee levens. En die twee door elkaar
laten lopen, dat zal op een gegeven moment wel goed werken worden.
Maar, ik weet niet, ik zet 't ook een beetje van me af hoor, want ja, je bent
één keer jong... maar één keer genieten.

Het koningschap is kennelijk geen bestemming om naar uit te zien. Beatrix althans
kan niet ‘geloofwaardig functioneren’ zonder óók de druk van haar
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levensbestemming bij herhaling te beklemtonen. En zij doet dat sterker dan haar
voorgangers het ooit deden. Wilhelmina en Juliana konden het nog een roeping
noemen, Beatrix niet meer: in de loop van de jaren zestig en zeventig, in processen
van informalisering en individualisering werd het steeds moeilijker een erfelijke
functie op een geloofwaardigemanier te vervullen.3Dat Beatrix op dezemoeilijkheden
openhartiger en gedetailleerder inging dan onder Wilhelmina of Juliana denkbaar
was, vormt niet alleen een aanwijzing voor het proces van informalisering, maar ook
voor de verbreiding van het ‘dramaturgisch perspectief’ in de samenleving als geheel
(vgl. Goffman en hoofdstuk VII). Daar is immers begrip gegroeid voor die kant van
het koningschap, voor de dwang die het vervullen van de rol van koningin met zich
brengt.

1b Persoon en functie; privé en openbaar

‘Il ne manque rien à un roi, que les douceurs d'une vie privée’ (La Bruyère, in Elias
1969: 210). De slaapkamer van Lodewijk XIV in het paleis van Versailles was centraal
gelegen en was dan ook een centrum van hofleven. Zijn opvolger brak hiermee en
richtte enkele meer afgelegen kamers in als appartements privés. Norbert Elias ziet
hierin de eerste sporen van de steeds verdergaande differentiëring van staat en koning
die culmineert in de staat of natie als een op zichzelf staande overlevingseenheid met
aan het hoofd een functionaris met een openbaar én een privé-leven (Elias 1969:
211). Deze scheidslijn tussen openbaar en privé is steeds krachtiger geworden, hoe
geleidelijk ook:

Toen in december 1778 de Franse Koningin Marie-Antoinette haar eerste
kind kreeg, heeft het hof het niet aangedurfd aan het volk een van zijn
rechten te ontnemen: het recht van het aanwezig zijn bij de eigenlijke
geboorte. (A. Alberts, in Van Hillo 1973: 157)

Wat haar jeugd betreft, typeert Wilhelmina deze scheidslijn als volgt:

... alleen in de intimiteit met moeder kon ik gewoon mens zijn. De
omgeving van toen was geheel ingesteld op wat ik zou willen noemen een
permanent semi-ofncieel leven voor ons; dit wil zeggen dat wij voortdurend
in het gewone leven paraat moesten zijn voor de stap naar het streng
officiële. Ook de paleizen droegen dit stempel.Maar een enkel hoekje was
gewoon gezellig menselijk en vrij van die druk. (Wilhelmina 1959: 61)
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De oorlog van 1914-1918 brachtWilhelmina in een omgeving ‘uitsluitend afgestemd
op doelmatigheid’ waarin zij ‘dag en nacht paraat [was] voor het overwegen en het
nemen van belangrijke beslissingen’ en dit, samen met ‘het wegvallen van veel
ceremoniële taken... betekende afbraak van de kooi’ (1959: 164/5). Na die oorlog
bracht zij haar huishouden in overeenstemming ‘met de tijdsomstandigheden en de
wijze van denken van toen. Geen leeg uiterlijk vertoon.’ Zij beperkte dus het
ceremonieel, ‘de ontvangsten en het recipiëren tot het allernoodzakelijkste’ (1959:
199). Die maatregelen hebben haar verzoend met het ‘permanent semi-officieel
leven,’ zij brengt althans het onderwerp niet meer ter sprake.
Juliana sprak al veel vaker dan haar moeder over de noodzaak haar privé-leven te

beschermen, maar Beatrix spant voorlopig de kroon. Vergeleken bij de systematische
aandacht die zij eraan schonk, uitte Juliana slechts terloopse hartekreten, zoals
bijvoorbeeld deze:

En verder vind ik eigenlijk het moeilijkste in mijn werk, in mijn positie,
als er geen respect is voor je eigen intimiteit. Het is erg naar, dat je dat
altijd moet verdedigen.

Beatrix daarentegen uitte zich consequent over haar functie als was het een beroep
waarvan haar persoonlijk leven is afgescheiden: de symbolische waarde van die
functie strekt zich níet uit tot de (privé-)persoon die deze functie bekleedt, een
beroepsopvatting die kan worden gezien als het voorlopige hoogtepunt van de
‘verburgerlijking van koningschap’.
Tijdens het interview gaf Beatrix niet alleen herhaaldelijk blijk van haar behoefte

aan privacy, zij hamerde er systematisch op. De scheidslijn privé-openbaar is onder
Beatrix' koningschap ook op andere manieren scherper getrokken. Zo wordt er van
openbare gebouwen nog alleen gevlagd op de verjaardagen van de koningin, haar
man en de troonopvolger, en niet op die van andere leden van de koninklijke familie.
Het regelmatig poseren voor een staatsieportret is afgeschaft, de fotosessies in zomer-
en winterverblijf zijn geminimaliseerd en er verschijnen géén jaarlijkse
verjaardagsfoto's meer van Beatrix' zoons.4 Verjaardagen worden kennelijk zoveel
mogelijk naar de kant van het privé-leven getrokken. Dat is ook het effect van Beatrix'
maatregel om koninginnedag te blijven vieren op 30 april, haar moeders verjaardag.
De steeds verdergaande afperking van het privé-leven van de koninklijke familie
wordt ten slotte gesymboliseerd in de scheiding tussen wonen en werken die deze
vorstin heeft doorgevoerd: zij gebruikt een woonpaleis en een werkpaleis. In de
particuliere ruimten op Huis ten Bosch worden géén fotosessies gehouden. Van die
privé-vertrekken is geen foto
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bekend; in het filmportret over Beatrix filmt de camera Huis ten Bosch dan ook
vanuit de tuin, terwijl een commentaarstem zegt:

Over die rol van koningin gaat dit programma; over haar werk als
staatshoofd, over ‘de uitoefening van de functie’, zoals de koningin het
zelf noemt. Zoveel mogelijk gescheiden daarvan staat het gezinsleven,
hier op Huis ten Bosch. Daarom ook heeft de koningin voor haar werk
Paleis Noordeinde tot haar beschikking.

Ook het maandblad Vorsten is het niet ontgaan dat Beatrix als prinses én als nieuwe
vorstin sterk aan privacy hecht:

Incidenten uit die jaren [vóór haar inhuldiging] die ons bijbleven zijn
Beatrix' herhaaldelijke uitbreekpogingen onderweg. Zij was nogal eens
‘zoek’, tot grote consternatie van de ambassadeur ter plekke.

En:

Werd haar moeders hofhouding gekenmerkt door medewerkers die veelal
om persoonlijke redenen waren benoemd... Beatrix beschouwt haar
hofhouding primair als een dienstverlenend apparaat dat doelmatig moet
functioneren... Bovendien heeft onze nieuwe vorstin een afkeer van sterke
persoonlijke binding met haar entourage. Er komen zo licht gevolgen voor
de koninklijke privacy uit voort.

1c De dubbele functie van privacy

De koningin en het vorstenhuis zijn het symbool van het hoogste staatsgezag en van
nationale eenheid gebleven, alle republikeinen en alle democratiseringen ten spijt.
Echter, wie ‘hoog’ en ‘symbool’ wil blijven en tegelijk, zoals Beatrix het formuleert,
daaraan inhoud wil geven, moet ‘afstand bewaren’ en dat wil zeggen: ‘zich hoeden
voor een al te groote gemeenzaamheid’ (Groskamp-ten Have 1939: 26). Nu de
staatsrechtelijke macht sterk is ingesnoerd, is de monarchie vooral een ornament van
de democratiemet een symbolische, integrerende functie geworden.Maar, de seculiere
magie van een koningshuis als symbool van de continuïteit en consensus van de
nationale staat, zou kunnen verzwakken bij een verkleining van afstand. Dan ziet
men ‘te veel van het kleinmenschelijke, te veel van het minder mooie in ons en de
kijk, dien wij anderen zoodoende in ons innerlijk gunnen kan een verrassend
onplezierige kijk zijn, die door niets
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meer is uit te wisschen’ (Groskamp-ten Have 1939: 27). Zo'n kijk dooft de kracht
van de magie.
Zoals in hoofdstuk V bleek, kwam het begrip privacy in de etiquetteboeken van

vóór de jaren zeventig niet voor, terwijl in de meeste nieuwe, gepubliceerd in de
jaren tachtig, zeer hoog wordt opgegeven van ‘het recht op privacy’. Dit recht om
zich af en toe terug te trekken uit het steeds veeleisender ‘openbare’ sociale verkeer,
is daarmee opgenomen in de dominante sociale gedragscode, deAlgemeenBeschaafde
Omgangsvormen. Aan de ene kant verwacht men dus een veel persoonlijker en
vertrouwelijker omgang dan vroeger, aan de andere kant is het zich onttrekken aan
het sociale verkeer nadrukkelijker toegestaan. Deze informalisering in de samenleving
als geheel, betekent dat ook de vorstin in de omgang minder afstand kan bewaren
dan vroeger mogelijk was. De etiquette en het protocol geven niet meer precies aan
welke afstand men ten opzichte van elkaar in acht behoort te nemen.5 De koningin
kan tegenwoordig zelfs een knipoog in het openbaar geven, zoals gebeurde tijdens
de officiële viering van het veertigjarige bestaan van de NATO in 1989. De juiste
balans tussen afstand en nabijheid is meer variabel geworden en wordt in elk contact
nader vastgesteld. Het collectieve omgangsideaal, óókmet de vorstin, is opgeschoven
in de richting van het zoveel mogelijk verkleinen van de afstand en zoveel mogelijk
‘gewoon’ te zijn, zonder te forceren. Dat lukt niet altijd: in het filmportret vertelde
Beatrix dat zij soms wordt overladen met intieme privé-verhalen. Van haar kant komt
zij aan het moderne omgangsideaal tegemoet, bijvoorbeeld door koninginnedag
temidden van ‘het volk’ te vieren en door een ongedwongener inrichting van de
werkbezoeken. Aan de andere kant maakt zij uitgebreid gebruik van het ‘recht op
privacy’, een recht dat in haar situatie zowel een belangrijke functie voor haar
persoonlijk vervult als voor de instandhouding van haar functie. Beide kanten komen
tot uitdrukking in de wijze waarop zij het koningschap gestalte geeft.

1d Privacy en het dramaturgisch perspectief

In de uitspraken van Beatrix over privacy liepen, zoals wel vaker gebeurt (zie
Hoofdstuk VII), de onderscheidingen privé-openbaar, innerlijk-uiterlijk en
persoonlijk-onpersoonlijk in elkaar over en door elkaar heen. Zo verklaarde zij, na
een vraag over het verschil tussen wat men aan de buitenkant ziet en hoe de vorstin
het zelf beleeft:

Uw onderscheid tussen de buitenkant, de dignitas, en de humanitas,
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spreekt mij inderdaad erg aan omdat het twee kanten zijn die je in jezelf
zou moeten proberen te verenigen, met name in deze functie. Maar dat ze
helemaal gescheiden zijn geloof ik niet. Er zijn natuurlijk heel veel
raakvlakken en heel vaak loopt 't ook echt in elkaar over. Maar 't is
natuurlijk zo: er is een zeer duidelijke uiterlijke kant, een formele kant, 'n
functioneel optreden, waarin men ja bijna fysieke vorm geeft aan het
koningschap, en de inhoud een heel andere plaats moet krijgen. En er is
een kant waarin je in je bezoek en je contacten natuurlijk ook heel goed
persoonlijk kunt zijn en ook gelukkig vaak wél zeggen wat je vindt. Alleen
is daar altijd de aarzeling of 't je afvragen over 't hoe en waar, bij wie zeg
ik wat, tegen wie zeg ik wat, onder welke omstandigheden. En dat kan
best heel vrij zijn, maar het is juist in 't ongecontroleerde, met name als 't
voor de media of zo naar buiten zou komen, dat men niet weet wie kijkt,
wie hoort, dat ik geremd ben.

Hier maakte de interviewster een vergelijking tussen de representatieve kant van het
koningschap en het toneelspelen van een acteur. Beatrix wierp daar onmiddellijk
tegenin: ‘Die heeft een rol, een échte rol’ en nadat de interviewster was uitgesproken,
vervolgde zij:

Het is toch maar één aspect van het hele functioneren en 't is niet voor
niets dat in het moderne toneel juist géén maskers meer gebruikt worden,
maar dat men wel degelijk ziet of een acteur of actrice ook een persoonlijke
inhoud weet te geven aan een rol. En als u die vergelijking wilt doortrekken
naar 't functioneren in de monarchie, dan geloof ik wel dat dat ook is waar
wij, mijn man en ik, proberen een evenwicht te vinden: onze persoonlijke
belangstelling, onze eigen overtuiging, en demanier waarop we naar buiten
toe optreden, we proberen dat zoveel mogelijk met elkaar in evenwicht te
brengen.

Omwille van dat evenwicht vroeg zij - opnieuw - respect voor het recht op privacy,
dit keer niet alleen voor haarzelf maar ook voor de mensen die ze in haar werk
ontmoet - een beroep op hún privacy:

... juist ook in het werk heb je veel contact met mensen, je komt vaak in
situaties waar je met mensen wilt praten of iets zegt of iets hoort dat
eigenlijk niet verdraagt dat 't naar buiten toe komt of dat 't voor een groter
publiek is. En je kan dus erg geremd worden en geschaad worden in je
functioneren als je tegelijkertijd dat gevoel hebt, ieder-
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een kijkt mee, iedereen luistert mee naar wat er nu gezegd of getoond
wordt. En 't is dus heel moeilijk om een goed evenwicht te vinden tussen
aan de ene kant de publiciteit... en... de eerlijkheid waarmee je mensen in
een bepaalde situatie tegemoet treedt. Dat ligt natuurlijk per keer weer
verschillend.

Wilhelmina schrijft over haar werkbezoeken in de jaren na de laatste oorlog dat zij
haar ‘de gelegenheid gaven de ware toestanden te zien, dus zonder opsmuk, ontdaan
van de “officiële” waarheid’ (1959: 424). Voor haar bestonden deze problemen dus
nog niet. Juliana kon het zich nog permitteren om de pers bij werkbezoeken eenvoudig
weg te sturen:

Ik kom hier niet om gefotografeerd te worden, maar voor deze mensen.
Zij zullen mij maar één keer in hun leven ontmoeten en die ene keer wil
ik rustig met hen praten. (Schenk en Van Herk 1980: 12)6

Dit argument is nog direct ontleend aan de buitengewone positie van de vorstin, aan
een veel grotere hiërarchische afstand tussen vorst en volk. Naarmate die afstand
verkleinde, zijn dergelijke argumenten onbruikbaar geworden.7

De subtielere nadruk op eerlijkheid en vooral de sterkere situatiegerichtheid die
Beatrix nu, vergeleken met haar moeder toen, onder woorden brengt, zijn ook
kenmerkend voor de ontwikkeling in de samenleving als geheel. Die noopt tot een
grotere differentiëring en flexibiliteit van gedrag en gaat tevens gepaard met hogere
eisen aan de sensitiviteit en aan de hele emotieregulering. Ook van het gegroeid besef
emoties te reguleren geeft de vorstin blijkt, zelfs op pregnante wijze:

Dat blijft altijd inderdaad als een klein rood lampje in je achterhoofd
meebranden, van: doe ik niemand pijn, mag ik dit wel zeggen, mag ik dat
doen, is dit verantwoord en, ja, je maakt dan tóch nog zoveel fouten.

Dat lampje symboliseert de dwang tot beheersing, die het verlangen oproept naar
manieren om aan die dwang te ontsnappen. Die dwang is zo groot, dat Beatrix
spontaan gedrag in het openbaar, dat wil zeggen gedrag dat niet via ritueel,
ceremonieel of protocol van tevoren is vastgelegd, ‘ongecontroleerd’ noemde. Zij
wordt scherp in de gaten gehouden en dus moet zij ook zichzelf scherp in de gaten
houden. In die voortdurende bewaking wortelt niet alleen de behoefte aan privacy,
maar ook de druk tot ‘professionalise-
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ring van het koningschap’, tot een vakmatiger en zakelijker optreden als koningin -
iets waarvoor zij veler lof oogst, onder andere van het blad Vorsten dat uitroept: ‘Wat
een vakvrouw!’
Met het beeld van het rode lampje gaf Beatrix een even treffende als klemmende

illustratie van de kracht waarmee mensen elkaar dwingen tot meer zelfdistantie en
het hanteren van een ‘dramaturgisch perspectief’, waarin emoties instrumenten zijn
in een omgang, die een zo groot mogelijke eerlijkheid en persoonlijke directheid,
paart aan een zo hoog mogelijk opgevoerde flexibiliteit en diplomatie. Ieders
‘optreden’ wordt hierop beoordeeld, en dat geldt in extremo voor de koningin en
haar familie. De magie van het koningschap maakt de ‘koninklijke privacy’ tot een
voortdurend belaagde vesting en belet de leden van de koninklijke familie ‘gewoon’
te kunnen zijn.
Wilhelmina hekelde de kooi van het lege uiterlijk vertoon en roemde op haast

aandoenlijk naïevewijze dewerkbezoeken ‘zonder opsmuk, ontdaan van de “officiële”
waarheid.’ Juliana cultiveerde het ‘gewoon zijn’ al. Zij liet zich in Leiden met ‘Jula’
aanspreken en zij schafte de revérence af. Maar zij had hierover nog weinig
ontwikkelde, tamelijk romantische opvattingen, getuige de keer dat zij zich ergens
in een rij wachtenden ‘gewoon’ aansloot, niet beseffend dat de mensen in die rij dat
juist uiterst ongewoon vonden. Even onbeoogd, dikte zij de afstand tot haar
hofpersoneel aan door met kerst ‘gewoon’ chocolademelk en kerstbrood uit te delen.
Beatrix daarentegen liet zich in het filmportret realistischer uit. Zo zei ze over de
opvoeding van haar kinderen:

Het idee dat zij volledig als gewone Nederlandse kinderen kunnen
opgroeien is wel iets wat we graa... misschien graag hadden willen zien,
maar ik geloof dat we langzaam hebben geleerd om te erkennen dat 't niet
echt mogelijk was; niet in die zin dat in alle opzichten deze kinderen als
andere Nederlandse kinderen kunnen zijn en we hebben gemerkt dat toen
we dat gewoon aanvaard hebben, dat er aspecten zijn aan de levens van
dit gezin en van deze familie waar je niet omheen kunt en waar je rekening
mee moet houden. Als je dat maar goed opvangt, dan komt er toch wel
weer een veel normalere verhouding. Toen we dat eenmaal geaccepteerd
hebben is 't ook eigenlijk veel beter gegaan.

Echter, door het ongewone ‘gewoon’ te aanvaarden, wordt de kloof lang niet gedicht.
Op de vraag van Haasse of zij zélf gewoon is, antwoordde Beatrix:
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Ik geloof dat, hoe gewoon ik mijzelf ook voel en hoezeer ik ook probeer
mijzelf te zijn in mijn functioneren, in mijn tegemoet treden van andere
mensen, er zal altijd iets zijn waardoor de anderen je nooit als volledig
gewoon zien. Dus hoe innerlijk ontspannen wij ook onszelf mogen voelen
- zo vertaal ik dan maar even 't woord gewoon - d'r is altijd die barrière.
Het is nooit van een kant, het komt altijd van twee kanten en dat is niet
van ons uit te overwinnen... Nee, het is niet mogelijk in onze functie, tussen
aanhalingstekens: gewoon te zijn, maar dat ligt niet altijd aan ons.

Om de last te kunnen dragen een ‘ongewone’ familie te zijn, is het geboden om het
privé-leven te beschermen en afstand te houden van de media en het volk, terwijl
diezelfde manier van doen de ‘ongewone’ positie van de familie juist bestendigt en
bekrachtigt.

2 Vorstelijk gedrag in een fase van formalisering; twee kwesties

Beatrix, de ‘vakvrouw’, heeft de naam gekregen een efficiënte, zakelijke en formele
invulling van haar functie na te streven. Uit het interview met Hella Haasse rijst
echter tevens het beeld op van een vrouw, die juist een zo persoonlijk mogelijke
invulling van haar functie nastreeft met zoveel mogelijk ruimte voor
‘ongecontroleerde’ en informele momenten. De viering van koninginnedag 1988 te
Amsterdam ‘temidden van het volk’, waarbij de vorstin in een ‘ongecontroleerde’
ontmoeting een zoen van een jonge man kreeg, kan een bekroning van dat streven
worden genoemd. Deze spanning tussen formeel en informeel, die zowel in het gedrag
van de vorstin als in de beeldvorming van haar persoon valt te constateren, kan de
richting van de veranderingen in vorstelijke omgangsvormen versluieren. Deze
spanning of ambivalentie wordt hier aan de orde gesteld aan de hand van twee
berichten die in de publiciteit zijn gekomen. Het gaat om kwesties die beide op het
eerste gezicht de formele kant van deze koningin benadrukken: het bericht dat de
vorstin er de voorkeur aan geeft met Majesteit te worden aangesproken, en de
mededeling dat zij geen ongetrouwde partners wenst te ontvangen. Echter, na enkele
medewerkers van de RVD8 te hebben gesproken meen ik dat deze berichten méér
zeggen over veranderingen in de aandacht van de media en in de publieke opinie,
dan over veranderingen in het vorstelijk gedrag.
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2a De ‘ongehuwde-partnerskwestie’

Op 11 maart 1982 verscheen onder de kop ‘Koningin ontvangt geen ongetrouwde
partners’ het volgende bericht in NRC Handelsblad:

De Tweede-Kamerleden Patijn en Van Nieuwenhoven (beiden PvdA)
hebben premier Van Agt en minister Van der Stoel (buitenlandse zaken)
gevraagd of er een richtlijn bestaat dat leden van het koninklijk huis bij
officiële gelegenheden geen personen mogen ontmoeten die ongehuwd
samenwonen. Aanleiding voor de schriftelijke vragen van de twee
socialistische Kamerleden is de ontvangst van Haagse gemeenteraadsleden
op Paleis Huis ten Bosch, afgelopen maandag. Daar waren alleen
raadsleden met hun partners welkom als zij waren getrouwd. Ongehuwde
vrienden of vriendinnen mochten niet mee. Uit protest tegen deze
voorwaarde in het protocol van ontvangst weigerde de PvdA-fractie op
Huis ten Bosch te verschijnen.
Premier Van Agt heeft in een brief aan de fractievoorzitter van de PvdA
in Den Haag de redenen voor dit protocol uiteengezet. ‘De
levensbeschouwelijke, maatschappelijke en politieke discussie over
verschillende samenlevingsvormen is nog niet voltooid,’ aldus de premier
die er bovendien op wijst dat uit de reacties blijkt dat het voorontwerp
Wet gelijke behandeling nog een ‘controversiële zaak’ is.

Dit bericht heb ik destijds opgevat als een symptoom van formalisering. Maar uit
informatie van de RVD blijkt dat er zich in deze geen wijziging van protocol heeft
voorgedaan: officiële uitnodigingen voor ontvangsten bij de koningin thuis waren
ook vóór dit incident gericht aan bepáálde personen en eventueel aan hun echtgenoten.
Bij officiële gelegenheden elders ontmoet de koningin ook ‘partners’ van genodigden,
ongeacht de wettige status van hun band. Het verschil tussen de ontvangsten zoals
op Huis ten Bosch, waar de koningin zélf verantwoordelijk is voor het
uitnodigingsbeleid, en de overige, verklaarde de RVD met een verwijzing naar de
voorbeeldfunctie van vorstelijk gedrag. In dat licht zou een wijziging in het
protocolaire beleid haast neerkomen op een koninklijke goedkeuring van niet
gewettigde relaties.
De voorbeeldfunctie van vorstelijk gedrag is een afgeleide van de functie als

symbool van nationale eenheid; in processen van nationalisering en democratisering
hebben beide functies aan kracht en reikwijdte gewonnen:
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Mit der wachsenden Demokratisierung verstärkte sich stetig, wenn auch
mit einigen Schwankungen, die symbolische Funktion des Königshauses
als leibhaftiger Repräsentanz eines nationalen Ideals... und... mußte auch
das Königshaus als lebendes Symbol... des nationalen Wir-Ideals, den
Standards einer Mittel- und später einer Arbeiterklassenmoral gerecht
werden. (Elias 1989: 214)

In de loop van deze ontwikkeling hebben ook vorstenhuizen, net als de adel als
geheel, veel sterker aan macht dan aan prestige ingeboet (vgl.Goudsblom 1988b:
48); tegenover verlies aan macht staat winst aan symboolwaarde.
Mede door haar functie als levend symbool van nationale eenheid, geldt nabijheid

tot de vorstin, vooral onder ‘oude families’, nog steeds als een graadmeter voor
maatschappelijk succes. Via deze families van gevestigden hebben de vorstelijke
levensstijl en omgangsvormen, vooral veranderingen daarin, een uitstraling naar
bredere groepen in de samenleving. In de vorige eeuw kwam deze verwevenheid in
het netwerk van gevestigden en de voorgangerspositie daarbinnen nog onverhulder
tot uiting. Zo schrijft Wilhelmina over regentes Emma:

Moeder begon haar optreden inNederlandmet twee gelukkige initiatieven...
[Zij] liet zich alleen jongeren voorstellen die een taak vervulden. Hierdoor
werkte zij zuiverend in op de uitgaande kringen van die dagen. Het kwam
daar veelvuldig voor, dat jonge mensen zich in geen enkel opzicht nuttig
maakten voor de maatschappij. De tweede positieve daad was, dat zij vanaf
de dag van haar komst in Nederland met landgenoten Nederlands sprak
en alleen Nederlands. Door dit voorbeeld dwong zij de uitgaande wereld
in Den Haag de gewoonte prijs te geven om zich steeds van een vreemde
taal te bedienen. Dank zij haar werd in korte tijd het Nederlands gangbare
taal in uitgaande kringen. (Wilhelmina 1959: 35/6)

Het laat zich moeilijk denken dat de huidige vorstin nog op dergelijke manieren
voorop zou lopen en het voorbeeld zou geven. Vorstelijk gedrag is steeds meer gaan
fungeren als voorbeeldige representant, met de nadruk op representant, van wat in
gevestigde kringen voor ‘goed’ en ‘waardig’ wordt gehouden, van de dominante
Nederlandse moraal. Bij Beatrix lijkt het feit dat vorstelijk gedrag als model fungeert,
zelfs herkenbaar in haar uitspraken over het privé-leven van de koninklijke familie.
Zo zei ze in het filmportret over haar man:
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Hij is degene die mij ook, laten we zeggen ‘coacht’. Hij geeft de leiding
en geeft mij ook vaak goede adviezen en denkt ook heel erg goed na over
de inhoud van mijn werk en helpt me daar ook bij. Je moet 't samen doen...

Hier staan coachen en leiding geven tegenover helpen en adviseren. Maar het is en
blijft hááar werk, zodat hier het vermoeden rijst dat het coachen en leiding geven
vooral werden genoemd bij wijze van elegante tegemoetkoming aan haar man en
aan de publieke opinie waarin nog steeds de norm is opgenomen dat in vele zaken
bij, niet zij, de leiding heeft.
De modelfunctie en de symboolfunctie van de koninklijke familie overlappen met

haar integrerende functie; ook al komt dit niet tot uiting in een exuberant hofleven,
toch fungeert zij tot op zekere hoogte als een knooppunt waar belangen van
bestuurlijke, commerciële, wetenschappelijke en artistieke elites samenkomen9 en
worden gerepresenteerd. Uit al deze functies tesamen volgt een enorme druk op de
koninklijke familie om zich voorbeeldig te gedragen. Als ministers zich niet
voorbeeldig gedragen, kunnen zij tot aftreden worden gedwongen, maar een vorst(in)
brengt meteen de constitutionele monarchie in gevaar. Daarom kan Beatrix het zich
niet veroorloven om bij maatschappelijke ontwikkelingen voorop te lopen: dan zou
zij een van de genoemde elites te veel van zich kunnen vervreemden. Als er dus
sprake is van informalisering van het protocol, dan zijn zo goed als alle gevestigden
óm, d.i. tenminste het kabinet en het hele beleidscollege van meedenkers over het
functioneren van de monarchie. En dan nóg kan het zijn dat ‘velen’ de verandering
maar moeilijk kunnen accepteren. Neem bijvoorbeeld de afschaffing van het defilé
op Koninginnedag.Vorsten betreurt dat namens de natie: ‘Jaarlijks met de hele familie
op het bordes voor het verjaardagsdefilé in Soestdijk betekende voor de natie zoveel
als een persoonlijke ontmoeting, die zij nu node mist.’ Wat hier wordt gemist is
waarschijnlijk de mogelijkheid de koninklijke familie fysiek nabij te komen om zo
iets van de uitstraling van de meest prestigieuze familie in 't land ‘deelachtig te
worden’. Het is een uitingsvorm van de identificatiemet gevestigden, eenmechanisme
op grondwaarvan het vorstenhuis voor een groot publiek ook familie- en gezinsidealen
belichaamt, waarin persoonlijke én sociale ontwikkelingen worden weerspiegeld; zo
heeft Juliana model gestaan van ‘moeders meisje’ tot grootmoeder, en belichaamt
Beatrix het ideaal van moeder/echtgenote in combinatie met een taak buitenshuis.
Ook uit de veranderingen in de manier waarop de laatste drie vorstinnen zich

rekenschap hebben gegeven van hun functies als voorbeeld, knooppunt en symbool
blijkt voortgaande democratisering en informalisering. Terwijl
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Wilhelmina in haar abdicatierede nog sprak van het ‘grote gezin dat het Nederlandse
volk is’ en van haar ‘leiding met vaste liefderijke hand’, ontweek Juliana dit
hiërarchische beeld. Zij gebruikte voor haar positie het beeld van een ‘uitkijktoren’
en sprak van ‘het voorrecht daarop te staan’ (Schenk en Van Herk 1980: 330). In
1953 deed zij dit voor het eerst en in de jubileumfilm uit 1973 sprak zij opnieuw
over haar ‘uitkijkpost’:

Nu is het mijn voorrecht om op een plaats te staan, waarbij je altijd het
geheel krijgt te overzien... En ik zie altijd dat geheel, dus ook de
samenhang. Het geheel van de Nederlandse maatschappij, het geheel van
het land, het geheel van het koninkrijk, het geheel van de wereld. Dat is
een erg bevoorrechte positie. (Van Hillo 1973: 66)

De ontwikkeling van ‘leiding’ (Wilhelmina), neemt via ‘uitkijkpost’ (Juliana) bij
Beatrix een scherpe wending. Haar perspectief op de modelfunctie van een vorstin
is niet van boven naar beneden, maar andersom:

Je moet, denk ik, proberen zó te functioneren dat veel mensen zich in de
totaliteit van de monarchie kunnen herkennen.
Wat wij proberen te doen is toch een invulling te geven van 't goede in
Nederland en daar ook naar te leven.

In het licht van deze visie op haar modelfunctie is het van betekenis dat zij op een
ander moment wees op ‘eerlijkheid’ en ‘respect voor andere mensen,’ een combinatie
van deugden die zij haar kinderen wil bijbrengen.10Hierin representeert zij inderdaad
de veranderingen in de Algemeen Beschaafde Omgangsvormen. Immers, deze twee
deugden verhouden zich tot elkaar als directheid en tact, als spontaniteit en diplomatie,
als betrokkenheid en distantie. De spanning tussen distantie en betrokkenheid is voor
vrijwel alle mensen zodanig opgevoerd dat zowel mijdings- als toenaderingsgedrag
steeds meer een kunst en een kunde zijn geworden. In die zin is het ‘rode lampje’
van alert emotie- en gedragsregulerend bewustzijn in de omgang constant brandend:
voor iedereen zijn steeds hogere eisen van gevoeligheid en flexibiliteit gaan gelden.
Wat nu de koning(in) betreft, van deze wordt verwacht het voorbeeld te geven van
het dynamische en dus wankele evenwicht op de spanningsbalans tussen het correct
ceremonieel belichamen van koningschap en het daaraan ‘persoonlijk’ en op betrokken
wijze vorm geven, anders gezegd, tussen formeel en informeel. Die spanning is
actueel, die herkent iedereen.
De voort durende modelfunctie van vorstelijk gedrag verklaart mijns
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inziens de handhaving van het protocol voor ontvangsten op Huis ten Bosch
voldoende. Van een formalisering van vorstelijk gedrag is hier dus geen sprake.

2b De kwestie mevrouw-majesteit

De ‘majesteit-kwestie’ laat zich in principe op dezelfde manier verklaren als de
‘ongehuwde-partnerskwestie’. Ook wat betreft de aanspreekvormen hebben zich
géén wijzigingen in het protocol voorgedaan. Als zij met ‘mevrouw’ wordt
aangesproken zal deze koningin daar niet van opkijken, evenmin als de vorige. Het
gebeurt ook wel. Dat Beatrix een voorkeur voor ‘majesteit’ zou hebben is een
interpretatie van de pers.
Het verschil tussen Juliana en Beatrix in deze, kan wellicht het beste worden

begrepen als een generatieverschil. Juliana regeerde in een periode waarin het
koloniale tijdperk afliep en er vele democratiseringen tot stand kwamen. De afstand
tot het koningshuis verminderde en Juliana was de eerste koningin die het ‘gewoon
zijn’ cultiveerde, in combinatie met zakelijk functioneren. In 1973 zei zij:

Overigens heb ik hartgrondig het land aan drukte en aan pompeus gedoe.
En als iemand denkt me daarmee een plezier te doen, dan denk ik wel
eens: Het is eigenlijk nogal grievend dat je zo over me denkt. Zelf probeer
ik maar heel zakelijk te zijn. Heel zakelijk te functioneren. (Van Hillo
1973: 65 en 227)

In haar tijd werden grote contrasten als steeds pijnlijker ervaren, zoals bijvoorbeeld
bleek bij de ontvangst van de koning van Thailand:

Op de ambassade in Den Haag werd de koning begroet door zijn
onderdanen, die kruipend over de grond zijn voeten kusten. Toen een
Thaise datzelfde wilde doen bij Juliana, boog deze diep om haar met een
ruk van haar hand omhoog te trekken. (Schenk en Van Herk 1980: 285)

Juliana heeft in Leiden ‘gewoon’ een jaartje mogen studeren en kreeg daarna een
eredoctoraat. Beatrix kon haar studie ‘gewoon’ afmaken en voelde het als haar plicht
hard te studeren:

De proffen kunnen het zich natuurlijk niet permitteren mij te laten zakken,
dus moet ik ervoor zorgen dat ze daartoe ook niet genoodzaakt zijn.
(Schenk en Van Herk 1980: 238)
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Dezelfde opvatting van eer is herkenbaar in Beatrix' weigering eredoctoraten te
accepteren. Voor Juliana waren vrijwel alle experimenten op het gebied van ‘gewoon
zijn’ nieuw, en ze waren dan ook niet allemaal even geslaagd. Beatrix heeft met
Juliana's ervaringen op het gebied van informalisering haar voordeel kunnen doen.
Ook Schenk en Van Herk wijzen daarop; in verband met de Greet Hofmans-periode
schrijven ze:

Zij heeft zich al in een vroeg stadium bewust formeel en afstandelijk
opgesteld, zich realiserend dat de hoogste in het land door gemeenzaamheid
al te gemakkelijk de speelbal kan worden van de omstandigheden. (1980:
319)

Het volgende verhaal heeft dezelfde strekking:

In 1956 bracht Juliana in gezelschap van Beatrix een officieel bezoek aan
Hilversum. Zij werden in de raadszaal ontvangen. Plotseling riep een
wethouder luidkeels door de zaal: ‘Hé Jula!’ Hij was getrouwd met één
van Juliana's Leidse studiegenoten en kon haar op grond daarvan bij haar
‘Leidse’ naam noemen. Dat hij dit bij deze gelegenheid deed, getuigde
natuurlijk niet zozeer van sympathie voor Juliana als wel van misplaatste
statuszoekerij en snoeverij. Beatrix verstrakte: dat zou haar niet overkomen!
(Schenk en Van Herk 1980: 226)

Dat Beatrix heeft geleerd vanmislukte informaliseringsexperimenten van haarmoeder,
betekent nog niet dat zij zich ‘dus’ formeler gedraagt. Mislukte experimenten op het
gebied van ‘gewoon zijn’ die tot vastere en trefzekerder vormen daarvan leiden,
maken deel uit van het informaliseringsproces als geheel. En omdat er geen
vaststelbaar nulpunt in ‘gewoon’ zijn of in spontaniteit bestaat, tenzij men de uitingen
van pasgeboren babies als zodanig wil kenschetsen, kunnen veranderingen daarin
alleen binnen de context van meer algemene veranderingen in omgangsvormen
worden vastgesteld.
Het bericht dat de huidige koningin er de voorkeur aan geeft met ‘majesteit’ te

worden aangesproken, is enkele jaren geleden verspreid door een journalist die aan
een RVD-functionaris vroeg hoe de aanspreektitel van de koningin tegenwoordig
luidde en ten antwoord kreeg: ‘majesteit’. De RVD-functionaris die deze journalist
destijds te woord stond, verzekerdeme dat dit antwoord in de jaren daarvoor hetzelfde
zou zijn geweest, dat de koningin zich in deze niet over haar voorkeur heeft
uitgesproken en dat uit niets blijkt dat zij van voorkeur is veranderd. Ook hier blijkt
dat wat zich
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eerst liet aanzien als een formalisering van vorstelijk gedrag, eerder een hernieuwde
belangstelling voor de formele aspecten van het vorstelijk gedrag is.

3 Vorstelijk gedrag in het proces van informalisering

In de beide ‘kwesties’ is de aandacht voor het vorstelijk gedrag en het zicht erop
veranderd, véél sterker dan dat gedrag zelf. Waarschijnlijk hebben we hier te maken
met twee voorbeelden van wat er kan gebeuren als de collectieve emancipatiekansen
inkrimpen en de druk van boven, de hiërarchische sociale controle, toeneemt. Toen
in het begin van de jaren tachtig de sociaal-economische conjunctuur veranderde en
de opwaartse druk van zich emanciperende groepen steeds meer plaats maakte voor
neerwaartse druk van disciplinerende gevestigden, verschoof daarmee de collectieve
belangstelling weer van ‘beneden’ naar ‘boven’. De collectieve identificatie met
underdogs en andere buitenstaanders nam af, ‘street sense’ verloor het van ‘salon
sense’ en het ‘neerwaarts perspectief’ maakte plaats voor een ‘opwaarts perspectief’,
met een toenemende publieke belangstelling voor de mensen bovenaan de
maatschappelijke ladder (zie Hoofdstuk IV). In deze collectieve beweging oefende
ook het koningshuis weer een grotere aantrekkingskracht uit. Overeenkomstig de in
een fase van assimilatie en berusting dominante identificatie met gevestigden is de
emotioneel bevredigende waarde van de monarchie als levend symbool van nationale
eenheid en continuteit toegenomen. De gestegen populariteit van Beatrix als
‘majesteit’ lijkt dus mede een symptoom van (re)formalisering.
Dat sedert de jaren tachtig weer een (re)formaliseringsfase gaande is, laat zich

juist niet afleiden uit de gegevens over het vorstelijk gedrag als zodanig. De
veranderingen daarin wijzen vrijwel steeds op een zich voortzettende informalisering.
Het lijkt alsof de samenleving als geheel sterker aan slingerbewegingen onderhevig
is dan de koninklijke familie. Maar de richting van de veranderingen op langere
termijn is dezelfde.
Ook anderen zijn tot dezelfde conclusie gekomen. Het blad Vorsten noemt

bijvoorbeeld het democratiseringsproces. Onder het kopje ‘Prinses Beatrix debuteerde
op de troon, haar zoon op een stoel in de zaal’ staat onder meer:

In 1956 ‘verdringt’ kroonprinses Beatrix haar vader als het ware van
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zijn plaats rechts naast de troon. Twintig jaar later maakt de Prins van
Oranje zijn debuut in de Ridderzaal op een gewone stoel. De verhoging
onder de troon is dan al verdwenen. Deze niet eens meer uitsluitend
symbolische wijzigingen duiden kennelijk op de democratisering van het
koningschap.

En een columnist van NRC Handelsblad wijst op het informaliseringsproces:

's Lands nationale ochtendblad heeft zich vrolijk gemaakt over
Willem-Alexanders bekentenis dat hij, vlak voor zijn meerderjarigheid,
zijn koninklijke gulp heeft ontknoopt teneinde tegen een pui te wateren.
Het lijkt een triviale mededeling, maar is het niet. De [over]grootmoeder
van de prins, Wilhelmina, leefde - zo staat in haar memoires - ‘in een
gouden kooi’ en het was ondenkbaar dat zij een mededeling zou doen die
ook maar enigszins in de richting van de organen bezuiden de adamsappel
zou wijzen.

Na nog enkele van dit soort voorbeelden te hebben gegeven, concludeert de schrijver
van deze column:

Het zijn allemaal ongelofelijke confidenties die erop wijzen dat de
Nederlandse monarchie, haar majesteitelijke présence ten spijt, definitief
het gedistantieerde hermelijn heeft afgelegd.11 (Van Amerongen)

Sedert het einde van de vorige eeuw wisselen fasen van informalisering (en van
emancipatie en verzet) en fasen van formalisering (en van assimilatie en berusting)
elkaar af, maar over het geheel genomen slingeren brede maatschappelijke processen
zich met deze spiraalbewegingen in dezelfde richting. Deze studie van
paleisdocumenten toont dat ook de elkaar opvolgende vorstinnen als ‘kinderen van
hun tijd’ in deze processen werden betrokken.

4 Slot

De voorbeeld- en symboolfuncties van vorstelijk gedrag verlenen aan de hier
gedocumenteerde veranderingen in vorstelijke levensstijl en omgangsvormen een
bijzonder gewicht. De in dit hoofdstuk gesignaleerde veranderingen, zoals de
toegenomen functiedruk, een subtielere nadruk op eerlijkheid, de sterkere
situatiegerichtheid, een steeds gedistantieerder zelf-
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waarneming in een dramaturgisch perspectief bij een groeiend verlangen naar
‘gewoon’ zijn, kunnen dan ook worden gezien als voorbeeld en symbool, als
vooruitgeschoven exponent van de ontwikkeling in de Nederlandse samenleving als
geheel. Ook op deze manier wordt de these die in dit boek centraal staat, de
informaliseringsthese, bekrachtigd.
In het proces van toenemende maatschappelijke vervlechting in deze eeuw is, mét

de interdependenties, de sociale en psychische nabijheid van mensen tot elkaar sterk
gegroeid. Met inachtneming van verschillen in tempo en naar sociale laag van de
bevolking, zijn de verschillen in macht, rijkdom en status tussen klassen, seksen en
generaties afgenomen. Daarmee is een proces van informalisering gepaard gegaan,
dat nog werd versterkt door de zich spectaculair uitbreidende welvaart en
informatiemogelijkheden, vooral sedert de jaren vijftig, waardoor grote aantallen
mensen ook in die zin binnen bepaalde grenzen nieuwe alternatieven voor gedrag,
gevoel en oriëntatie hebben gekregen.

Eindnoten:

1 ‘Tegen sommige ministers heeft Juliana wel eens gezegd: “U zit maar vier jaar. Ik heb
levenslang.”’ (Schenk en Van Herk 1980: 331).

2 In deze context wijst de zin ‘Toen reeds was er in mijn onderbewustzijn een onbevredigdheid
over de onmacht, die het in een kooi opgesloten zitten meebracht, waardoor het nemen van een
initiatief, welk dan ook, onmogelijk was’ erop, dat de metafoor van de kooi ook was ingegeven
door onvrede met de constitutionele insnoering van koninklijke macht.

3 Het begrip roeping kreeg zo een idealistische klank. Uitspraken als ‘Juliana's idealisme botste
op het realisme van haar oudste dochter’ (Schenk en VanHerk 1980: 319) wijzen dus niet alleen
op een verschil in karakter, maar ook op een generatieverschil.

4 Voor deze opsomming ben ik dank verschuldigd aanMirjam J. Spiering, uitgever/hoofdredacteur
van het maandblad Vorsten, en aan de RVD.

5 Het informaliseringsproces komt ook tot uiting in de opeenvolgende drukken van Hoe hoort
het eigenlijk? Vanaf de eerste tot en met de 9e druk (1939-3948) luidt de eerste zin van de
paragraaf hof etiquette: ‘Zij, die op audiëntie wenschen te gaan kunnen vooraf in de courant
zien of de betrokken personen (Leden Kon. Huis, comm. der Koningin, e.d.) audiëntie verleenen,
op welken dag en welk uur en tot wie men zijn verzoek moet richten.’ In de 10e t/m de 12e
druk (1953-1957) is deze openingszin vervangen door ‘Voor ontvangsten ten hove gelden in
het algemeen geen speciale voorschriften.’Wat betreft aanvragen om audiëntie is de verwijzing
naar de ‘courant’ vervangen door een verwijzing naar de particulier secretaris/secretaresse van
Hare Majesteit, respectievelijk die van haar gemaal. In de 13e en 14e druk (1966/1979) luiden
de eerste regels: ‘Voor ontvangsten ten hove gelden in het algemeen geen speciale voorschriften.
Ons hof staat bekend om de informele wijze waarop de leden van de koninklijke familie hun
gasten gaarne ontvangen.’ In de zogenaamde, want in feite geheel herschreven 15e druk uit
1983, komt ten slotte géén verwijzing naar hof etiquette meer voor.

6 Schenken Van Herk memoreren ook Juliana's weigering in 1965 om bij de opening van de
Oosterscheldebrug voor de camera's op te treden: ‘Majesteit had aldus gesproken, dus verschenen
er die avond geen foto's van de opening in de krant en kreeg het publiek er op het televisiejournaal
geen beelden van te zien. De pers herinnerde morrend aan Lord Beaverbrooks uitspraak: “If
Royalty is no longer news, it's done with Royalty”’ (Schenk en Van Herk 1980: 235).
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7 Voor Wilhelmina verwezen de tralies van haar kooi niet zozeer naar de pers als wel naar niet
nader aangeduide mensen die worden gekenmerkt door ‘de wens ons te isoleren van wat er
werkelijk in het volk omging, een geest van afweren en gedurig afstand scheppen’ (1959: 143).

8 Ik dank de betrokkenen voor hun vriendelijke medewerking.
9 Voor enkele rake opmerkingen over de typisch Nederlandse verbinding tussen het koningshuis

en commerciële elites, zie Heidring 1989: 80/1. In de integrerende functie van het koningshuis
schuilen nog kansen om partijen te steunen of tegen elkaar uit te spelen en daardoor aan macht
te winnen, een restant van het ‘koningsmechanisme’, dat ook nog schuilt in ‘het Geheim van
Soestdijk’.

10 Over Alexander schrijft Renate Rubinstein: ‘Ik heb het gevoel dat hij het beneden zijn
waardigheid vindt om te liegen’ (Rubinstein 1985: 14).

11 Eenzaam maar niet alleen bevat overigens ook een Reviaans aandoende passage: ‘Ik mocht
spelen met de jongens van de Keizer, waarvan de oudste maar twee jaar met mij verschilde. Ze
waren heel aardig voor mij en schonkenmij enkele van hun jongenskostbaarheden’ (Wilhelmina
1959: 63).
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Hoofdstuk XI
Informalisering en sociale stratificatie in mondiaal perspectief

De lange-termijntrend in de richting van afnemende verschillen in macht, rijkdom
en status tussen sociale klassen, seksen en generaties valt vooral op in het
geïndustrialiseerde Westen. Daar is deze trend aan het einde van de vorige eeuw
dominant geworden. Zoals in de voorgaande hoofdstukken uit verscheidene, elkaar
aanvullende deelstudies is gebleken, zijn in de elkaar opvolgende golven van
democratisering en doormiddel van een herverdeling van dewelvaart overeenkomstig
de principes van de verzorgingsstaat de groepen op de beide uiteinden van de
maatschappelijke ladder uitgedund dan wel verdwenen, terwijl het gedrang in het
midden enorm is toegenomen. In processen van democratisering en informalisering
hebben zich in het Westen collectieve veranderingen in de dominante
emotiehuishouding voltrokken. Uitersten in gedrag en gevoel, die uitdrukking gaven
aan grote verschillen in macht en respect, werden onderwerp van morele
verontwaardiging en raakten getaboeëerd, terwijl de standaarden voor gedrag en
gevoel voor het overige soepeler, gedifferentieerder en gevarieerder zijn geworden.
Deze tendens tot divergentie of heterogenisering binnen bepaalde grenzen, in
samenhang met haar pendant, de tendens tot convergentie of homogenisering, tot
vermindering van contrasten, heb ik informalisering genoemd. In het geheel van
maatschappelijke veranderingen in het industriële Westen is deze regelmaat
geconstateerd: een vermindering van machts- en rangverschillen bevordert
informalisering.
Vanuit mondiaal perspectief lijken in dezelfde periode als die waarin zich in het

Westen processen van democratisering en informalisering voltrokken, de verschillen
in welvaart tussen de westerse landen en de meeste andere, met name de Derde
Wereld en daarvan vooral de landen die in de ‘schuldencrisis’ zijn verwikkeld, juist
te zijn toegenomen. Wat er op mon-
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diale schaal met de verschillen in macht en rang gebeurde is minder duidelijk, maar
velen menen dat de mondiale tendens volledig haaks staat op hetgeen in het Westen,
vooral in de machtsbalans tussen de sociale klassen is gebeurd. Zij spreken over een
toenemende kloof tussen rijke en arme landen.

1 Groeit de kloof tussen arme en rijke landen?

Deze tegenstelling roept verscheidene vragen op. Wat zijn de feitelijke processen op
grond waarvan de toenemende kloof tussen rijke en arme landen wordt vastgesteld?
En tot op welke hoogte zou deze tendens verhinderen dat de processen van sociale
egalisering en informalisering ook mondiaal dominant worden? Wat, met andere
woorden, is de kans dat de tendens tot verminderende contrasten en toenemende
nuanceringen tussen klassen binnen staten zich op mondiale schaal zal doorzetten
tussen staten? Om deze vragen te kunnen beantwoorden is een vergelijking van de
ontwikkeling in de verhouding tussen de sociale klassen in het Westen en in die
tussen rijke en arme staten geboden.
In deze vergelijking lijkt de Industriële Revolutie van wezenlijk belang voor het

begrijpen van de verschillen in ontwikkeling. Deze zogeheten Revolutie bracht een
versnelling van lange-termijnprocessen op gang die al gedurende de geschiedenis
van de mensheid sinds de invoering van de landbouw in dezelfde richting waren
verlopen. Goudsblom geeft een opsomming van deze processen, en hij noemt ook
een mogelijke uitzondering:

De processen van bevolkingsgroei, concentratie, specialisatie en organisatie
zijn na de industrialisering aanmerkelijk versneld. Ten aanzien van de
stratificatie is het beeld minder eenduidig. (Goudsblom 1988a: 20; zie ook
Goudsblom e.a. 1989)

Wat precies wordt bedoeld met ‘minder eenduidig’ is hier van groot belang; het
mondiale lange-termijnproces van sociale stratificatie1 staat in dit hoofdstuk immers
centraal. Goudsblom gaat er echter niet op in. Hij volstaat met een verwijzing naar
Human Societies vanGerhard and Jean Lenski (Lenski 1987), die inderdaad explicieter
zijn. Zij contrasteren de zich voortzettende tendens tot toenemende sociale
ongelijkheid in de wereld als geheel met de afname van deze ongelijkheid in het
geïndustrialiseerde Westen:
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Prior to the Industrial Revolution, every major technological advance led
to an increase in the degree of social inequality within societies... During
the early stages of the Industrial Revolution, it seemed that the historic
pattern would be repeated once again and that industrial societies would
prove to be the least egalitarian of all.
More recently, however, as a number of societies have reached a more
advanced stage of industrialization, this 9,000-year trend toward greater
inequality has begun to falter, even to show signs of a reversal... a less
unequal distribution of power, privilege and prestige within advanced
industrial societies than has been characteristic of many technologically
less advanced societies. (Lenski 1987: 313)2

Wat verderop in dit boekwordt de ‘omkering’ van deze trend in het geïndustrialiseerde
Westen tegenover de voortzetting ervan op mondiale schaal geplaatst:

But while the new technology has helped to reduce the level of inequality
within industrial societies, it has the opposite effect on the world system.
The gap between rich and poor nations has been widening ever since the
start of the industrial era. In the 120 years between 1860 and 1980, the
wealthiest quarter of the nations increased their share of the world's income
from 58 to 74 percent, while the share of the bottom quarter fell from 12,5
to 2,3 percent. (Lenski 1987: 333)

Ofschoon deze tegenstelling ook na de contrastering van ‘omkering’met ‘voortzetting’
om nadere toelichting vraagt, gaan de Lenski's er niet verder op in. Zal de mondiale
trend van toenemende sociale stratificatie parallel blijven lopen aan de
lange-termijntrends van groei en concentratie en van toenemende specialisatie en
organisatie van de bevolking? Of zal de westerse tegen-trend van verminderende
sociale ongelijkheid de wereld veroveren? Weliswaar verzuimen de Lenski's niet de
mogelijkheid te noemen dat de tegenbeweging in het geïndustrialiseerde Westen -
door hen ook wel de tendens tot hogere niveaus van vrijheid, rechtvaardigheid en
geluk genoemd - in de wereld als geheel dominant zou kunnen worden, maar dat is
niet meer dan het bewijzen van lippendienst. Ze zijn er in één zin mee klaar:

It would be gratifying to be able to predict that the increasing
industrialization of the world system during the next quarter century would
have a similar impact on the world as a whole. As our examination of
population trends, the environment, war and other
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matters has made clear, however, the prospects are dim... (Lenski 1987:
426)

Inderdaad, de vooruitzichten zijn niet zo gunstig. Maar misschien ook niet zo
ongunstig als de Lenski's het doen voorkomen. Hoe indrukwekkend, hoewel tevens
quasi-exact, de getallen die ze aanvoeren ook mogen zijn, ze tonen tevens aan dat
de conclusie van een groeiende kloof tussen westerse en Derde-Wereldlanden slechts
op het inkomenscriterium is gebaseerd. Dat lijkt een al te smalle basis voor zo'n brede
conclusie. Daarvoormoeten ook andere criteria in de overwegingenworden betrokken.
Bijvoorbeeld het feit dat er tussen de jaren veertig en tachtig een eind is gekomen
aan het kolonialisme; dat kan betekenen dat de kloof tussen rijke en arme landen wat
de verschillen in macht en respect betreft geringer is geworden. De rijke westerse
landen kunnen conflicten tussen hen en arme landen niet meer zo gemakkelijk botweg
met geweld beslechten, door leger en vloot te sturen. Ze zijn gehouden meer respect
te betuigen aan de bevolking van de nieuwe staten dan ze gewend waren aan de dag
te leggen in de dagen van het kolonialisme. Politieke emancipatie en de aanwezigheid
van atoomwapens, die een situatie hebben geschapen die is samengevat als MAD
(Mutually Assured Destruction), hebben ook in de verhouding tussen arme en rijke
landen aangezet tot hogere niveaus van MES (Mutually Expected Self-Restraints).
De bereidheid tot militaire interventie is afgenomen en deze terughoudendheid heeft
gunstige voorwaarden geschapen voor commerciële en financiële organisaties. Hun
groei op het transnationale niveau loopt parallel aan de uitbreiding en verdichting
van het mondiale netwerk van interdependenties, en ook dit netwerk als zodanig
heeft ‘de prijs van geweld’ opgejaagd. De dwang of noodzaak om conflicten zonder
geweld te beslechten heeft geld (en de voorwaarden om geld te verdienen) tot het
belangrijkste agendapunt aan onderhandelingstafels gemaakt. Bovendien is ook in
de Derde Wereld het netwerk van instituties en organisaties die zich bezighouden
met planning en bestuur in de nieuwe staten sterk uitgebreid en verdicht, en dit
betekent dat een groeiend aantal mensen in die netwerken onder de druk zijn komen
te staan om hun gedrag steeds gedifferentieerder, gelijkmatiger en stabieler te
reguleren, zoals dat ook in het Westen is gebeurd. Ook in dit opzicht, wat betreft de
gedragsstandaarden en de eisen die worden gesteld aan de emotieregulering, is de
kloof tussen rijke en arme landen verminderd. Alleen al uit deze toevoegingen blijkt
dat de ontwikkeling in de verhouding tussen de staten van deze wereld een heel wat
complexer aangelegenheid is dan de Lenski's het doen voorkomen. De mondiale
trend van een groeiende kloof is niet eenduidig en manifesteert zich evenmin over
de gehele linie.
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Bovendienmag de constatering dat de vooruitzichten somber zijn ons niet weerhouden
van een serieuze en uitvoerige vergelijking van de drijvende krachten in de westerse
tegenbeweging met die krachten in de wereld als geheel. Integendeel, een verdere
uitwerking van deze vergelijking is klemmend noodzakelijk zowel voor een beter
begrip van de westerse tegenbeweging, inclusief haar kansen zich opmondiale schaal
te manifesteren, als voor het vinden van bruikbare richtlijnen voor pogingen de
vooruitzichten wat minder somber te maken. Deze noodzaak wordt door de Lenski's
kennelijk niet onderkend; zij vervolgen hun betoog met een poging zowel trend als
tegen-trend te verklaren alsof ze geïsoleerd en onafhankelijk van elkaar zouden
bestaan. De tegenbeweging wordt als volgt verklaard: terwijl vóór de industriële
revolutie ‘the only thing that limited the power of the governing elite was the
knowledge that if conditions became too oppressive the masses might revolt,’ daarna,

with national incomes increasing rapidly, the dominant classes found it
was no longer in their interest to fight all of the claims of nonelite groups
to a larger share of the economie surplus... Elites apparently concluded
that it was better to settle for a smaller share of a much larger pie than to
fight to preserve their historic share and, in the process, risk an end to
economic growth and the loss of their privileged position in society. (Lenski
1987: 331-333)

Deze verklaring van de sociale egalisering in het Westen in termen van een verlicht
soort ‘repressieve tolerantie’ van de gepriviligeerden is een ‘voluntaristische’. Zij
doet het voorkomen alsof de heersende klassen onafhankelijk waren gebleven van
degenen over wie zij heersten, van de ‘niet-elite’, zoals de Lenski's hen noemen, en
alsof zij in staat zouden zijn geweest zich met meer succes tegen de eisen en
aanspraken van de stijgende groeperingen teweer te stellen. Dat waren ze
hoogstwaarschijnlijk niet. Zo'n verklaring gaat geheel voorbij aan wat Elias het
monopoliemechanisme (Elias 1982 II: 114) heeft genoemd, daarmee verwijzend naar
de mondiale trends van door onderlinge concurrentie voortgedreven specialisatie,
concentratie en organisatie - door Elias differentiatie en integratie genoemd - als de
drijvende krachten van het blinde proces van toenemende interdependenties, zowel
tussen klassen als tussen staten. In deze processen zijn de groepen met een surplus
aan machtsbronnen, vooral die rond geweld en geld, steeds afhankelijker geworden
van hun ondergeschikten - waardoor zowel de onderlinge concurrentie als de
kwetsbaarheid van het hele maatschappelijk bestel zijn toegenomen. Vooral na de
Industriële Revolutie zijn deze processen
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sterk versneld. Die toename van interdependenties en kwetsbaarheid bood naast
opstand nog vele andere mogelijkheden tot concurrentie en verzet - zoals
georganiseerde stakingen - en tot onderhandelingen, waardoor het groepen van
voormalige buitenstaanders op den duur is gelukt zichzelf vertegenwoordigd te
krijgen in de machtscentra van geweld en geld. Dat gebeurde zowel in de Franse
Revolutie - aan de vermindering van ‘politieke’ ongelijkheid die door deze revolutie
tot stand is gekomen gaan de Lenski's voorbij - als in de Industriële Revolutie.

2 Toenemende concurrentie, concentratie en vervlechting

Deze visie op de trend van verminderende ongelijkheid in de verdeling van macht,
privileges en status binnen sterker geïndustrialiseerde samenlevingen vergt een wat
gedetailleerder uiteenzetting over de dynamiek van het monopoliemechanisme dan
in hoofdstuk I werd geboden. Hier volgt een van de formuleringen die Elias eraan
gaf:

In het verloop van een monopoliemechanisme zijn dus twee grote fasen
te onderscheiden... Ten eerste de fase van vrije concurrentie of
eliminatiestrijd met een tendens tot accumulatie van kansen in steeds
minder handen en ten slotte in handen van één man, de fase van de
monopolievorming. Ten tweede de fase waarin de beschikkingsmacht over
de gecentraliseerde en gemonopoliseerde kansen steeds meer vanuit de
handen van één individu overgaat in de handen van een steeds groter aantal
mensen om ten slotte tot een functie te worden van de figuratie als geheel.
Dat is de fase waarin het relatief ‘particuliere’ monopolie een ‘publiek’
monopolie wordt. (Elias 1982 II: 124/5)

In de eerste fase bestaat er in de strijd om schaarse middelen, in dit geval
land, een concurrentiedruk waarin wie ‘niet “meer” verwerft, automatisch
“minder” wordt als hij slechts bewaart wat hij heeft.’ (Elias 1982 II: 107)

In de tweede fase, of het nu gaat om land, soldaten of geld, hoe meer daarvan in één
hand terecht komt, des te minder kan deze ene persoon het overzien, des te meer
raakt hij door zijn monopolie op steeds meer anderen aan-
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gewezen, des te afhankelijker wordt hij van het vlechtwerk van degenen die van hem
afhankelijk zijn... Het particuliere monopolie van individuen vermaatschappelijkt
zich; het wordt een monopolie van hele maatschappelijke lagen, tot een publiek
monopolie, tot het centrale orgaan van een staat...

De tendens van monopolies, bijvoorbeeld van het gewelds- en
belastingmonopolie, om vanuit een ‘particulier’ tot een ‘publiek’
monopolie, tot het monopolie van ‘de staat’ te worden, is niets anders dan
een functie van de maatschappelijke interdependentie... Want wanneer de
behoefte aan het optimaal functioneren van het netwerk van
interdependenties als geheel ondergeschikt gemaakt wordt aan het
bevorderen van deelbelangen, dan schiet een dergelijke praktijk op lange
termijn altijd zijn doel voorbij. (Elias 1982 II: 116/7, 120, 124)

Elias baseert het monopoliemechanisme voornamelijk op het voorbeeld van het
gewelds- en belastingmonopolie zoals dat in westerse staatsvormingsprocessen tot
stand is gekomen, maar hij formuleert het mechanisme ondubbelzinnig in algemene,
universele termen.3 Terloops verwijst hij naar de voortzetting van de concurrentiestrijd
om land buiten het Westen, naar processen van kolonisering. Tevens wijdt hij enkele
opmerkingen aan de concurrentiestrijd tussen commerciële bedrijven. De beide
uitweidingen van Elias lijken van belang om te begrijpen waarom hij aan dit
mechanisme algemene geldigheid toekent en het relevant acht voor de hele
civilisatorische transformatie die zich ‘ongetwijfeld voortdurend voltrekt in samenhang
met conflicten tussen verschillende sociale lagen en verbanden’ (Elias 1982 II: 293).
Alvorens daarop in te gaan wil ik erop wijzen dat de term monopoliemechanisme
tot misverstanden aanleiding kan geven. Immers, hoewel de politieke en economische
differentiatie en integratie zich hebben doorgezet, komen koloniën niet of nauwelijks
meer voor en kan van monopolievorming op het gebied van geld verdienen niet op
dezelfde manier sprake zijn als op het gebied van de uitoefening van geweld en het
heffen van belasting binnen nationale, ‘soevereine’ staten.4 De toegenomen
concurrentie heeft niet zozeer tot monopolievorming aangezet als wel tot differentiatie-
en integratieprocessen op steeds grotere schaal, een schaal waarin de processen van
nationalisering en regionalisering - zoals beschreven in hoofdstuk IV aan de hand
van het voorbeeld van het taalgebruik - deel uitmaken van de meer omvattende
processen van mondialisering en continentalisering. Beslissend voor de verhouding
tussen deze processen van differentiatie én integratie, van divergentie én convergentie,
lijkt de
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dichtheid en de omvang van het interdependentienetwerk in het proces van
voortgaande vervlechting. Daarom lijkt mij dat de term concurrentie- en
vervlechtingsmechanisme preciezer aangeeft waar het om gaat.
Om te beginnen volgen hier enkele opmerkingen van Elias over kolonisering (men

bedenke dat dit in de jaren dertig is geschreven):

Vanuit de Westeuropese maatschappij - als een soort bovenlaag - breiden
Westeuropese ‘geciviliseerde’ gedragswijzen zich uit over grote gebieden
buiten West-Europa ... zoals eens binnen West-Europa gedragsmodellen
zich uitbreidden vanuit hogere maatschappelijke lagen, vanuit bepaalde
hoofse of commerciële centra... Ook in de expansiegebieden van het oude
Westen veranderen de maatschappelijke functies waarnaar het individu
zich moet schikken steeds meer zodanig dat een permanente training tot
vooruitzien en een even sterke regulering van de affecten vereist en
mogelijk wordt als in West-Europa zelf. (Elias 1982 II: 263)

De kolonisering van land buiten West-Europa betekende dat de bewoners van de
gekoloniseerde gebieden binnen het westerse netwerk van politieke en economische
interdependenties werden getrokken. De aan dit netwerk van interdependenties
inherente concurrentie-drijfveer dringt op den duur tot zowel een vermindering van
machtsverschillen tussen kolonisten en gekoloniseerden als tot een vermindering
van contrasten in hun standaarden van gedrag en gevoel - eenzelfde proces als zich
in het Westen had voltrokken:

...tegelijkertijd produceren de Westeuropeanen onder druk van hun eigen
concurrentiestrijd in grote delen van de wereld een verandering van de
menselijke relaties en functies in de richting van hun eigen standaard. Ze
maken grote delen van de wereld van zich afhankelijk en worden tegelijk
zelf daarvan afhankelijk... Grotendeels zonder het te willen werken zij in
een richting die er vroeg of laat toe leidt dat de verschillen zowel in
maatschappelijke sterkte als in gedrag tussen kolonisatoren en
gekoloniseerden kleiner worden. In onze tijd beginnen de contrasten al
duidelijk af te nemen... in enkele gebieden buitenWest-Europa voltrokken
zich vermengingsprocessen, die verwant waren aan de processen die eerder
zijn geschetst aan de hand van het hoofse en het burgerlijke gedrag in
verschillende Westeuropese landen. (Elias 1982 II: 265)
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Deze beschrijving is, ten minste ten dele, door latere ontwikkelingen bevestigd: de
‘afname’ waarnaar Elias hier verwees heeft geleid tot het einde van het kolonialisme.
In zijn uiteeenzettingen over de concurrentiestrijd tussen commerciële bedrijven

benadrukt Elias steeds dat, gegeven het staatsmonopolie op de uitoefening van fysiek
geweld, deze strijd slechts met economischemiddelen wordt gestreden. Beide vormen
van strijd - die om land in en buiten West-Europa zowel als die om geld - worden
geschetst in onderlinge samenhang als deel van een sociale ontwikkeling;
bijvoorbeeld:

Om de monopoliemechanismen in vroegere fasen van de maatschappij te
begrijpen, kan het nuttig zijn te wijzen op de concurrentie en
monopolievorming die zich direct onder onze ogen afspeelt; wanneer we
de maatschappelijke ontwikkeling als geheel bezien, is het heel nuttig om
bij het bekijken van vroegere ontwikkelingen op latere te letten. Latere
ontwikkelingen zouden niet bestaan zonder eerdere, en in het centrum van
beide bewegingen staat de accumulatie in steeds minder handen van wat
op ieder moment het belangrijkste productiemiddel is: in het ene geval de
accumulatie van grond, in het andere geval de accumulatie van geld. (Elias
1982 II: 114)

Het proces van dekolonisering houdt in dat de accumulatie van land op mondiale
schaal is geëindigd, althans voorlopig. Terwijl aan deze accumulatie samen met het
kolonialisme een eind is gekomen, is de concurrentiestrijd om de accumulatie van
geld verder voortgezet en geïntensiveerd. Vrijwel iedereen is er bijvoorbeeld van op
de hoogte dat vele Europese landen met de vorming van een gemeenschappelijke
markt in 1992 aan de vooravond staan van een belangrijke hergroepering van
industriële bedrijvigheid, en dat in wat deskundigen ‘today's increasingly
interdependent world economy’ (United Nations 1988: 16) noemen, het aantal multi-
of transnationale ondernemingen en hunmarktaandeel voortdurend is gestegen.5 Veel
minder algemeen bekend is het feit dat zich sedert 1885 vier concentratiegolven
hebben afgetekend, in 1885-1903, in 1918-1930, in 1960-1973, en vanaf 1982/3 tot
heden; de Nederlandse econoom H.W. de Jong concludeert:

In other words, depressions, periods of war, and inflatory times are not
conducive to merger activity: after all, important investment decisions
require sufficient faith in the future. Thus, strong and stable economic
prospects are the carrot and intensifiedworld competition is the stick which
drives the merger waves.6 (De Jong 1989: 610; zie ook De Jong 1988)
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Het is mogelijk tamelijk vergaand vanmening te verschillen over de vraag in hoeverre
deze ‘monopolies’ van privé-monopolies in publieke zijn veranderd, maar dat deze
toegenomen bedrijvigheid in de westerse industrielanden een grotere welvaart met
zich heeft gebracht die onder meer is gespreid via de herverdelingsprincipes van de
verzorgingsstaat, is vrijwel onweersproken (vgl.Wilterdink 1984). In de concurrentie-
en eliminatiestrijd om ‘het belangrijkste produktiemiddel van het moment’ en om
de verdelingssleutels is de mate van fysieke veiligheid en materiële zekerheid van
de bevolking van westerse industriële staten aanzienlijk toegenomen, tegelijk met
de dichtheid én de kwetsbaarheid van de maatschappelijke netwerken. Op basis
daarvan heeft zich de concurrentiestrijd op het gebied van kennis en levensstijl sterk
geïntensiveerd en heeft ‘cultureel kapitaal’ (Bourdieu 1984) als ‘produktiemiddel
van het moment’ aan belang gewonnen. De concurrentie op dit gebied fungeert als
motor van de tendens tot voortgaande psychologisering en sociologisering, tot de
verbreiding van westerse standaarden en kennis - met inbegrip van zowel technische
kennis als zelfkennis enmensenkennis. Omdat deze kennis slechts tot op zeer beperkte
hoogte en dan nog slechts tijdelijk kan worden gemonopoliseerd, verspreidt zij zich
snel. Het is deze verspreiding die heeft bijgedragen aan een verdere afname van de
machtsverschillen tussen regeerders en geregeerden, tussen gevestigden en
buitenstaanders. De enorme aantrekkingskracht van de taal en de beelden van de
populaire of popcultuur, de populaire beelden van gelijkheid, vrijheid,
rechtvaardigheid en van ‘het goede leven’ hebben politieke uitdrukking gekregen:
regeringen zijn afhankelijker geworden van de bevolking waarover ze regeren, van
de populaire cultuur, van collectieve gemoedsbewegingen, van - in termen van
regeerders - het ‘maatschappelijk draagvlak’.

3 Convergentie en divergentie; het voorbeeld van Oost-Europa

Op dit moment lijken ‘civilisatie’ of cultuur en kennis ook in Oost-Europa aan de
oppervlakte te zijn gekomen als een relatief autonome drijfkracht in de richting van
verminderende machtsverschillen tussen regeerders en geregeerden, zowel tussen
de USSR en de Oosteuropese staten als tussen de regeringen van die staten en hun
bevolking. Deze recente ontwikkeling wijst op een homogenisering, een tendens tot
convergentie ofwel een ‘vermindering van contrasten’ tussen de twee supermachten:
hun beider
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‘aanvalslust’ is sterk verminderd. Ook in dit geval heeft de functionele democratisering
binnen de politieke en economische netwerken van interdependentie het punt bereikt
waarbij het mogelijk wordt aan het verlangen naar politieke democratisering gestalte
te geven. Deze netwerken hebben blijkbaar die kritieke dichtheid bereikt op grond
waarvan de huidige golf van liberalisering en democratisering mogelijk is geworden.
Volgens een rapport van de Verenigde Naties over Oosteuropese ontwikkelingen,
gepubliceerd in 1988, dus een jaar voor de ‘Grote Omwenteling’:

During the 1970S, the number of equity ventures of enterprises from
socialist countries has grown into an important form of economic and
industrial cooperation. By the mid-1980s, state enterprises in socialist
countries had established some 590 branches, subsidiaries and affiliates
abroad... By the end of 1987, their total number... had reached nearly 850...
In most cases, foreign trade and various industrial co-operation
arrangements paved the way to joint ventures... Developments in the 1980s
necessitated a fresh look at joint ventures as a form of economic
co-operation... The existing joint ventures become increasingly flexible
and open to changes... The implementation of economic reforms, aimed
at further improvement of the systems of socialist planning and
management, will result in the increasing autonomy of socialist enterprises.
This may change dramatically the legal and economic environment in
many centrally planned economies. (United Nations 1988: 39, 310/1)

Nog geen jaar later tekende zich deze ‘dramatische verandering’ duidelijk af. De
recente ontwikkelingen in Oost-Europa passen in de visie van een convergerend
patroon van veranderingen; ze vormen de politieke uitdrukking van hetgeen Clark
Kerr en de zijnen al in de jaren zestig aanduidden als ‘the “logic” of industrialism’
(Kerr 1960). Een formulering daarvan luidt:

The overall pattern of development which is suggested is one in which,
once countries enter into the advanced stages of industrialization, they
tend to become increasingly comparable in their major institutional
arrangements and in their social systems generally. (Goldthorpe 1966:
648-9)

John Goldthorpe betwist deze ‘Kerr these’, en betoogt dat er in het systeem van
sociale stratificatie van industriële samenlevingen geen convergentie van enig belang
had plaatsgevonden. In hun reactie hierop verdedigen
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Dunning and Hopper de ‘Kerr these’; zij concluderen:

Historical data would suggest that capitalist societies have developed
towards greater political control of their economies and away from a
laissez-faire, ‘free-market’ type of system, and that socialist societies have,
however slowly and however slightly, shown a tendency to move away
from absolute centralisation and control of all planning resources towards
the re-introduction of certainmarket mechanisms of a limited kind. Perhaps
even more important, however, are the ways in which capitalist and
socialist societies have become more similar both in their high degree of
centralisation and bureaucratisation of the economy and of the polity and
in the patterns of conflict which have emerged between bureaucratic interest
groups within and among organisations... Industrialisation produces
constraints in socialist societies towards some decentralisation in their
economic and political systems. Industrialisation, it seems, tends towards
an ‘optimum’ level of centralisation which is neither too high nor too low.
(Dunning and Hopper 1966: 181,184)

4 Politieke vertegenwoordiging en politieke onafhankelijkheid; een
vergelijking

In de Derde Wereld is het proces van industrialisering ver achtergebleven en zijn de
symptomen van een trend tot vervlechting in convergentie én divergentie dan ook
minder opvallend. In de relatief nieuwe staten is het netwerk van interdependenties
nog veel minder hecht dan in het Westen en de monopolies zijn nog veel privater
gebleven, dat wil zeggen dat de machtscentra er nog sterker in handen van bepaalde
groepen zijn, dat de processen van functionele en politieke democratisering er minder
ver zijn voortgeschreden. Toen in het Westen groepen buitenstaanders, vooral
arbeiders en vrouwen, zich politieke vertegenwoordiging verwierven, betekende dat
niet alleen een versnelling van wat Elias de tweede fase van de monopolisering van
geweld en belasting noemt, de fase waarin grotere groepen zich via
vertegenwoordigers toegang tot dit staatsmonopolie verwierven, waardoor het meer
‘publiek’ werd. Het wees ook op een bepaalde fase in de accumulatie en concentratie
van geld, en op een bepaalde graad van verwevenheid van de centra van
geweldsbeheersing en geld verdienen. Hetzelfde geldt voor de periode waarin de
voormalige kolonieën zich politieke
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onafhankelijkheid verwierven, zij het tot op veel geringere hoogte. Beide concentratie-
en vervlechtingstrends zijn duidelijk in één proces aan elkaar verbonden, en het is
deze verbondenheid die Elias heeft gegeneraliseerd in de formulering dat de tendens
van monopolies om van ‘privé’ in ‘publiek’ te veranderen niets anders is dan een
functie van de maatschappelijke interdependentie. Het belang van de dichtheid of
hechtheid van interdependentienetwerken als noodzakelijke voorwaarde voor het
‘publieker’ worden van staatsmonopolies kan ook worden afgeleid uit het proces
waarin ten slotte de gehele bevolking politieke vertegenwoordiging kreeg, de
totstandkoming van het algemeen kiesrecht. In westerse samenlevingen heeft dit
proces zich pas vrij recent voltrokken. In de revoluties in de USSR en in China, waar
de interdependentiesminder hecht verwevenwaren, waren het niet de arbeidersklassen
die zich op die manier politieke vertegenwoordiging verwierven, maar hun
zelfgekozen ideologische voorhoede, georganiseerd in een communistische partij.
Voordat mensen onderaan de maatschappelijke ladder op min of meer stabiele wijze
politiek vertegenwoordigd worden in de staatsmonopolies is het niet alleen geboden
dat deze monopolies van geweldsuitoefening en belastingheffing stevig verankerd
zijn, maar dient ook een bepaalde kritische fase in de concentratie en vervlechting
van ‘economische’ machtsbronnen te zijn bereikt. In beide opzichten zijn de
Derde-Wereldlanden minder ver ontwikkeld. Toch is het steeds duidelijker vast te
stellen dat zij gaandeweg sterker verwikkeld raken in de concurrentiestrijd binnen
een zich uitdijend mondiaal interdependentienetwerk. Geen enkele staat is nog in
staat zich autark op te stellen en zich te onttrekken aan deze mondiale processen van
differentiatie en integratie, aan de toenemende vervlechting binnen een netwerk van
politieke, economische en culturele bindingen. Alle zijn integraal deel geworden van
één mondiaal proces.
Toch lijken de verschillen - de kloof- tussen hetWesten en de voormalige kolonies

nog steeds veel groter dan de overeenkomsten, hoezeer beide ook verwikkeld mogen
zijn in hetzelfde mondiale proces. Vandaag de dag is het interdependentienetwerk
dat rijke en arme landen samen vormen waarschijnlijk nog niet zo hecht als dat van
de arbeidersklassen en de klassen van de gevestigden in de tweede helft van de
negentiende eeuw binnen het zich industrialiserendeWesten. In vergelijking hebben
de arme landen nog steeds geringe en zwakke machtsmiddelen om de rijke landen
onder druk te zetten. De recente politieke onafhankelijkheid van Derde-Wereldlanden
is meestal gepaard gegaan met een toenemende interdependentie tussen hen en de
verder ontwikkelde industrielanden,met een toenemende economische afhankelijkheid
van de rijke landen. In veel gevallen treft een opstand of een
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staking in een arm land de rijke landen niet genoeg om er opwinding te veroorzaken,
als de massamedia er al aandacht aan besteden. Toen de regeringen van die landen
de politieke verantwoordelijkheden en privileges van de koloniale heersers overnamen,
dwong hun afhankelijkheid van een wereldmarkt die werd gedomineerd door de rijke
landen hen ertoe het voorbeeld te volgen van ofwel hun koloniale voorgangers ofwel
dat van de elites uit de socialistische landen, hoezeer ze soms ook zochten naar
nieuwe vormen van bestuur en ideologie. De moeilijkheden hiervan werden veelal
nog gestapeld bovenop die welke voortkwamen uit het uiteenvallen van de eenheid
en de samenwerking die had gediend om met de gemeenschappelijke vijand af te
rekenen en een eind aan het kolonialisme te maken. Nadat dit doel was bereikt namen
in vele politiek zelfstandig geworden landen de spanningen toe tussen de aan de
regeringen deelnemende groepen onderling, tussen groepen van de bevolking en
tussen de regeringen en de geregeerden. Het gebruik vanmachtsbronnen zoals geweld
en corruptie in de strijd tussen rivaliserende klassen, stammen of etnische groepen
nam in hevigheid toe, en daarmee de onderdrukking van bevolking(sgroepen) door
de regeringen.
Dit proces lijkt in veel opzichten op hetgeen gebeurde na de Industriële Revolutie

en na de Franse Revolutie, toen de bourgeoisie ‘politiek onafhankelijk’ werd van de
aristocratie. Op beide revoluties volgde aanvankelijk een fase van terugslag, van
toenemende ongelijkheid, menselijke ellende en terreur. De vergelijking kan ook
verhelderend werken omdat de Franse Revolutie algemeen gezien wordt als de
doorbraak in de richting van verminderende verschillen in macht, rijkdom en prestige
binnen Europa. Het was in deze Revolutie dat aan de heerschappij van absolute
vorsten een einde kwam, en dat de centra vanmacht, rijkdom en prestige substantieel
veranderden: ze werden uitgebreid en meer groepen werden erin vertegenwoordigd.
Meer dan een eeuw later eindigde in Rusland en China de heerschappij van tsaren
en keizers in eenzelfde proces, waarbij ook daar nieuwe en aanvankelijk grotere
groepen vertegenwoordiging vonden in de machtscentra.
In de Franse en de Industriële Revolutie en kort daarna, mogen de verschillen

tussen de uitersten op de maatschappelijke ladder tijdelijk zijn toegenomen, maar
door de voortgaande differentiatie en integratie van maatschappelijke functies in een
expanderend netwerk van interdependenties werden ook de mensen op de onderste
treden van de maatschappelijke ladder daarin geleidelijk opgenomen7, totdat ook hun
vertegenwoordigers niet langer uit de machtscentra konden worden geweerd. In
China zijn de ‘keizers’ van de communistische partij vooralsnog in staat gebleken
het
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proces in deze richting sterk af te remmen, maar in Rusland, waar de heerschappij
van tsaren min of meer werd vervangen door die van een communistische partij, lijkt
zich op dit moment een proces in dezelfde richting te voltrekken. Het wegvallen van
de alleenheerschappij van de communistische partij in Oost-Europa gaat op dit
moment gepaard met een toename van spanningen en verwarring, die eveneens als
typerend voor de ‘vroege fase’ van een revolutie of politieke omwenteling zijn te
interpreteren.

5 De nadagen van de ‘anti-koloniale revolutie’

In de Franse Revolutie heeft een groter deel van de bevolking zich toegang verworven
tot reeds stevig gevestigde staatsmonopolies die daarmee meer ‘publiek’ zijn
geworden, terwijl op dit moment, in de nadagen van de ‘Anti-Koloniale Revolutie’,
de nieuwe of de opnieuw in eigen beheer genomen staatsmonopolies van de meeste
voormalige koloniën in vergelijking nog zeer onstabiel en ‘privaat’ zijn. Zonder een
hechtere verankering van de gewelds- en belastingmonopolies in die landen zal hun
positie in de mondiale concurrentiestrijd om de accumulatie van ‘economische’
voordelen - geld - waarschijnlijk zwak en onstabiel blijven. Het voorbeeld van Japan
illustreert het cruciale belang hiervan. Japan8 heeft de grens tussen arme en rijke
wereld snel en definitief overschreden, en in mindere mate geldt hetzelfde voor
landen als Zuid-Korea, Taiwan, Singapore en Thailand. De bevolking van die landen
is er geleidelijk in geslaagd hun stemmen te laten klinken in de politieke en
economische centra van de wereld, in het kielzog waarvan ook de belangstelling
voor hun culturen is toegenomen. Hun voorbeeld kan door anderen worden gevolgd.
Aangezien we nog in de prille, eerste fase van het post-koloniale tijdperk leven, is
de mogelijkheid dat de mondiale tendens tot groei van de welvaartskloof tussen arme
en rijke landen zich zal keren wanneer de vroege fase van dit post-koloniale tijdperk
voorbij zal zijn, beslist niet uitgesloten. Het lijkt zelfs waarschijnlijk dat de
concurrentiestrijd van en tussen de monopolies van staten en industrieën zich op
mondiale schaal zal voortzetten en dat ook mondiaal eenzelfde proces als eerst in
het Westen heeft plaatsgevonden zich steeds duidelijker zal aftekenen, totdat ten
slotte de Tweede, Derde en Vierde Wereld zodanig zullen zijn opgenomen in een
mondiaal netwerk dat deze scheidslijnen veel van hun betekenis zullen hebben
verloren. De huidige tendensen tot democratisering (zoals in Oost-Europa en de
USSR) en
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‘continentalisering’ (zoals in Europa als geheel), hoewel nog tamelijk instabiel, zowel
als de tendens tot verdere economische en politieke integratie in de wereld, wijzen
in dezelfde richting.

6 De problemen van bevolkingsgroei, schuldenlast en westerse invloed

De vergelijking van de nadagen van de ‘Anti-Koloniale Revolutie’ met die van de
Franse en de Industriële Revolutie, toen ‘industrial societies seemed to become the
least egalitarian of all,’ kan hier niet grondig genoeg gebeuren en zeker niet uitputtend,
maar de vruchtbaarheid van zo'n vergelijking is hopelijk duidelijk geworden. Een
paar overeenkomsten en verschillen die uit deze vergelijking naar voren komen lijken
belangrijk genoeg om hier nog aan te stippen.
1 In de eerste plaats is de kloof tussen arme en rijke landen voor een groot deel

gegroeid omdat de rijke landen in de jaren vijftig tot zeventig een zeer grote
economische groei doormaakten, terwijl in de arme landen elke groei van het nationaal
inkomen als het ware werd opgeslokt door een explosief groeiende bevolking en een
‘uitbuiting’ van die bevolking in de vorm van een kapitaalvlucht naar de rijke landen.9

Dit is een belangrijke oorzaak van de trage economische groei in die landen, een die
ook door de Lenski's wordt benadrukt:

With runaway population growth, most of the economic gains they have
achieved have been cancelled out by the necessity of providing more food,
more schools, more jobs, and more of everything for their burgeoning
populations. (1987: 397)

De problemen van de vroege fase van politieke onafhankelijkheid kunnen daarom
niet worden opgelost zolang onder de bevolking van deze landen de impuls tot
geboortebeperking zwak blijft en demiddelen ertoe schaars blijven of zelfs ontbreken.
In het Westen zijn de geboortecijfers het eerst onder de hogere en de middenklassen
gedaald, en pas later in de arbeidersklassen. De analogie lijkt duidelijk. De tendens
tot geboortebeperking hangt hoogstwaarschijnlijk samen met de tendens tot
vooruitzien en met andere kenmerken van civilisatieprocessen (vgl. Schubert 1990),
maar hoe dit ‘cultuurgoed’ precies is gezonken is een vraag die het kader van dit
hoofdstuk te buiten gaat. Rest hier slechts toe te voegen dat het proces
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waarin de geboortecijfers van de arbeidersklassen zijn gedaald meer tijd nam dan de
tijd die de Lenski's voor ogen stond toen zij de vooruitzichten somber noemden - het
zal zeker meer dan vijfentwintig jaar nemen.
2 De ontwikkelingsprojecten in Derde-Wereldlanden kunnen worden vergeleken

met de ‘beschavingsoffensieven’ die gedurende de negentiende en twintigste eeuw
zijn gericht op de arbeidersklassen in het Westen. De meeste experts schijnen het
erover eens te zijn dat de meeste van die ontwikkelingsprojecten weinig succesvol
genoemd kunnen worden. Ook wat betreft de ‘beschavingsoffensieven’ is het de
vraag of zij, op zichzelf beschouwd, wel zo succesvol waren en of zij hun succes
niet veeleer hadden te danken aan ontwikkelingen die zich ook zonder die
inspanningen zouden hebben voltrokken.10 Waarschijnlijk gaat het hier om een zich
vrij onafhankelijk van beleid voltrekkend ‘blind’ proces. In beide gevallen immers
heeft dat typische proces van vermenging van gedragsstandaarden van aanvankelijk
zeer verschillende sociale niveaus toch voortgang gevonden en geleid tot een
vermindering van de contrasten zowel tussen samenlevingen als tussen en in
individuen:

Het verloop van al deze expansiebewegingen wordt slechts zeer ten dele
bepaald door de plannen en de wensen van de mensen wier gedragswijzen
worden overgenomen. De toonaangevende groeperingen zijn ook
tegenwoordig bepaald niet de vrije scheppers of de eerste oorzaken van
de expansiebeweging. (Elias 1982 II: 263)

Het is zelfs mogelijk dat de kloof tussen arme en rijke landen is gegroeid door slecht
geplande en slecht uitgevoerde ontwikkelingsprojecten en door de grote sommen
geld die zijn verdwenen in de zakken van corrupte beambten. Het kan zelfs zijn dat
deze praktijken aan het ontstaan van de ‘schuldencrisis’ hebben bijgedragen. Hoe
dan ook, nu het schip van de geldleningen tegen de wal van de schuldencrisis is
gevaren, zal het schip moeten worden gekeerd. Afhankelijk van de manier waarop
dat gebeurt kan deze crisis misschien worden omgesmeed tot een
ontwikkelingsinstrument, met behulp waarvan deze praktijken worden ingesnoerd
en de grote meerderheid van de bevolking in de schuldenlanden (weer) een
welvaartspeil boven het bestaansminimum zullen bereiken. Hoeveel oude schulden
ook worden kwijtgescholden of ten dele worden gedelgd door verkoop ervan op de
tweedehands schuldenmarkt, de afhankelijkheid van veel arme landen van de leningen
uit het Westen (en Japan) heeft niettemin een omvang aangenomen die veel van hen
ertoe dwingt de richtlijnen en voorwaarden op te volgen die aan nieuwe leningen
van de rijke landen, het Internationaal
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Monetaire Fonds en de Wereldbank zijn verbonden. Die richtlijnen en voorwaarden
zijn scherper geworden. Ofschoon deze instituties en de rijke landen de
‘schuldenlanden’ theoretisch failliet zouden kunnen verklaren, is dit in de praktijk
onuitvoerbaar omdat de politieke onafhankelijkheid van die landen de algehele
likwidatie van een bankroet land verhindert. Bovendien, wat zouden de opeisers van
de failliete boedel van die landen met de bij die boedel behorende mensen, de
inwoners van die landen, aanmoeten? De moeilijkheden om de trek van mensen uit
arme landen naar rijke tegen te gaan, zijn al omvangrijk genoeg.
In 1986 zijn de ‘schuldenlanden’ van de hele wereld voor het eerst, te Lima,

bijeengekomen in een poging een gezamenlijk beleid te ontwikkelen. Als leveranciers
van grondstoffen en goedkope arbeid zouden Derde-Wereldlanden gezamenlijk over
sterkere machtsbronnen kunnen beschikken. Echter, de moeilijkheden die schuilen
in het overwinnen van onderlinge concurrentie om tot verenigde samenwerking te
komen lijken vooralsnog onoverkomelijk, zoals ook het mislukken van internationale
overeenkomsten in het kader van de UNCTAD aantoont. Zelfs de georganiseerde
olieproducerende landen zijn daar nog maar in zeer geringe mate in geslaagd. Deze
moeilijkheden zijn vergelijkbaar met die van de arbeidersklassen in 1914, toen de
oproep ‘arbeiders aller landen, verenigt U!’ stukliep tegen demuur van conflicterende
nationale identiteiten en belangen.
Onder de druk van strengere voorwaarden bij te verstrekken leningen kan menige

regering in de Derde-Wereld die momenteel nog diep verwikkeld is in een interne
machtsstrijd om kleinschalige groepsbelangen zich te zijner tijd genoodzaakt zien
dit strijdtoneel te begrenzen ten gunste van meer algemene, nationale belangen. Via
instituties als deWereldbank en het IMF, en ook via de transnationale ondernemingen
die in deze landen opereren, zal de druk die dit soort beleid stimuleert waarschijnlijk
toenemen. Zo heeft het IMF in 1990 opnieuw hardere sancties tegen wanbetalers
ingesteld. Bij het doseren van die druk zullen de beleidvoerders moeten schipperen
tussen enerzijds het stellen van méér en strengere eisen en daarbij anderzijds toch
niet het onderste uit de kan halen omdat politieke en economische neergang van
Derde-Wereldlanden niet in het ‘welbegrepen eigenbelang’ is van zelfs de meest
hardvochtige ‘kapitalisten’. Zelfs het stimuleren van geboortebeperking in de Derde
Wereld zal wellicht in de nabije toekomst op de besprekingen over financiële leningen
en hulp ter sprake komen, want zonder een terugdringing van het geboortecijfer zijn
de kansen op betaling van rente en aflossing van leningen gering, evenals de
vooruitzichten op Derde-Wereldlanden als afzetmarkt. Om deze redenen ligt het in
de rede dat de druk op de regeringen van die landen om te industrialiseren zal
toenemen,
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ongeacht de politieke en economische ideologie die ze erop nahouden, en niet alleen
beperkt zal blijven tot een druk om meer, en meer gespecialiseerde grondstoffen te
produceren. Wanneer de regeringen, de media en de bevolking van het sterk
geïndustrialiseerde Westen een krachtiger mondiaal perspectief ontwikkelen - en dit
proces is gaande - dan kan hun toegenomen kritische aandacht voor het beleid van
instituties als de Wereldbank en het IMF ertoe bijdragen dat de moeilijkheden van de
eerste fase van politieke onafhankelijkheid, van de nadagen van de ‘Anti-Koloniale
Revolutie’ worden overwonnen.
De ‘schuldencrisis’ toont aan hoe onontkoombaar interdependent rijke en arme

landen zijn geworden. Uit het verloop van die crisis blijkt tevens dat deze
interdependentie de rijke landen en hun instituties ertoe heeft aangezet enkele
‘dilemma's van collectieve actie’ (zie ook Hoofdstuk IV, paragraaf 5) aan te pakken
en te komen tot een gezamenlijk beleid dat de crisis vermag op te lossen. Om
hierboven aangegeven redenen dient een dergelijke ‘collectieve actie’ ook het eigen
belang van de rijke landen, zelfs in strikt ‘kapitalistische’ zin. Bij gebrek aan een
centrale instantie die zo'n regeling dwingend zou kunnen opleggen bestaat het
voornaamste dilemma uit het overwinnen van de argwaan en de rivaliteit tussen de
rijke landen onderling: van iedere samenwerking die niet algemeen is zullen immers
ook de landen die niet deelnemen profiteren. Hoogtepunten uit de geschiedenis van
deze dilemma's in het rijke Westen zijn door A. de Swaan beschreven en
geïnterpreteerd; hij concludeert:

Ook al herhaalt zich nu op wereldschaal de dynamiek van interdependentie
tussen rijk en arm en doen zich onder de gevestigdemogendheden opnieuw
de dilemma's van collectieve actie voor, het is geen historische noodzaak
dat het collectiveringsproces zich ook op mondiaal niveau zal doorzetten.
(De Swaan 1989: 262)11

Deze slotzin waarschuwt tegen naïef optimisme: de afwezigheid van een ‘historische
noodzaak’ dient inderdaad te worden erkend. Maar dat doet niets af aan de
constatering dat de ‘dynamiek van interdependentie tussen rijk en arm’ zich verder
in dezelfde richting lijkt voort te zetten. Hoe ernstiger de ‘schuldencrisis’ werd, des
te strikter en dwingender de richtlijnen en voorwaarden voor het verstrekken van
leningen en voor economische samenwerking zijn geworden. Op die manier zullen
de regeringen en de ondernemers in schuldenlanden zich in toenemende mate
gedwongen zien om, ongeacht hun ideologie, hun interne en externe betrekkingen
te reguleren overeenkomstig de ‘wetten van het geld’, en zich te richten naar het feit
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dat mondiale economische processen vrij blind verlopen - het beheersen van de
wereldmarkt ligt buiten de macht van een enkele staat of groep van staten.
De ‘schuldencrisis’ zou misschien kunnen worden opgelost door de schulden

eenvoudig af te schrijven, maar de kans op herhaling lijkt dan groot. Immers, de
arme landen hebben leningen nodig, en de bedrijven en instellingen die in die landen
opereren, en ook hun eventuele opvolgers, zijn aangewezen op samenwerking met
de regeringen die deze leningen willen sluiten. Daarom lijkt het waarschijnlijk dat
de belangen van rijke landen bij een collectief beleid dat is gericht op het oplossen
van de schuldencrisis, op het voorkomen van een herhaling, en dus op ontwikkeling
van arme landen zullen groeien. Een ontwikkeling in die richting valt mede te
verwachten omdat de gevaren van bedreiging van de bestaansvoorwaarden voor alle
mensen - een ‘milieucrisis’12 - en de problemen van massale toevlucht van mensen
uit de arme naar de rijke landen zich op den duur steeds angstaanjagender zullen
aandienen.
Voor miljoenen mensen is de poging om grotere welvaart en grotere sociale

gelijkheid tot stand te brengen sedert ruim een eeuw verbonden of verbonden geweest
met enigerlei vorm van socialisme. Veel landen uit de Derde Wereld hebben langs
die weg geprobeerd om het tegen de rijke blanken op te nemen en hen te wijzen op
een bétere uitweg uit de problemen die de wereld moreel in de greep houden. Vooral
de laatste jaren lijkt de identificatie met een of andere vorm van socialisme sterk te
zijn verzwakt. Bijna overal is privatisering aan de orde van de dag en is de hoop op
eenvoudige ideologische recepten aan het verbleken, vooral nu de voornaamste
geleide economie - de USSR - in een liberaliseringsproces is verwikkeld13 en van de
meeste socialistische regimes bovendien bekend is geworden dat zij als brengers van
vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid weinig succes hebben geboekt en maar al te
vaak als ‘onderdrukkend’ zijn gebrandmerkt. Bovendien leert de (‘vroege
fase’-)ervaring de bevolking van zowel socialistische als niet-socialistische landen
langzaammaar zeker dat veel politieke en economische beleidsproblemen ‘ideologisch
onafhankelijk’ zijn, dat wil zeggen geen verband houden met wat voor ideologie dan
ook.
Zowel ontwikkelingsprogramma's en leningen met scherpere en specifiekere

voorwaarden als de directe aanvaringmet de gevolgen van een beleid dat is gebaseerd
op het oude ideologische geloof in simpele scenario's ter verwerving van welvaart
en gelijkheid, kunnen dat beleid helpen bijstellen. Samen kunnen ervaring en pressie
op den duur de weg openen naar een meer realistisch en samenhangend beleid van
regeringen en commerciële instellingen14, een noodzakelijke voorwaarde voor het
overwinnen van de ‘kinderziekten’ van politieke onafhankelijkheid en
industrialisering.
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3 De druk in deze richting komt niet alleen voort uit de hierboven genoemde ervaring
en uit pressie van buitenaf. Naast de toename van sociale functies die tot eenzelfde
zelfregulering aanzetten als die welke de bevolking van het Westen typeert, oefenen
de industrieprodukten en de ermee verbonden westerse levenstijlen een enorme
aantrekkingskracht uit op de meeste bewoners van Derde-Wereldlanden en lijken de
eraan verbonden problemen te worden onderschat. Al vele decennia lang worden
hun traditionele gevoels- en gedragsstandaarden doortrokken van westerse
standaarden, hoewel de traditionele nog vaak genoeg de invoering van doelmatiger
produktietechnieken in de landbouw en industriële projecten doen mislukken.
Niettemin gaan de veranderingen over het geheel genomen in de richting van meer
‘moderne’ standaarden van gedrag, gevoel en organisatie. Via industriële
communicatiemiddelen zoals radio en televisie raakt men steeds meer met deze
standaarden vertrouwd en erdoor geboeid. Vooral de rijkdom van blanken dwingt
tot bewondering voor de blanke cultuur en levensstijl, en toeristen worden over het
algemeen met grote nieuwsgierigheid verwelkomd en benaderd vanwege de manier
waarop ze de ‘moderne’ standaarden belichamen. Dit betekent soms dat menwesterse
definities van ‘het goede leven’ overneemt, ook al om door te kunnen gaan als ‘man
(of vrouw) van de wereld’. Ergens op Madagascar bijvoorbeeld, gaven wij in 1988
als dank voor betoonde gastvrijheid een paar pakjes Marlboro aan een man van 71
jaar; het bleek toen dat hij achttien jaar niet had gerookt, maar in de geschenken
aanleiding vond opnieuw te beginnen. Door het roken van zo'n westers, wereldbekend
merk sigaretten meende hij op symbolische wijze deel te hebben aan de ‘grote
wereld’.15

George Orwell deed uit persoonlijke ervaring verslag van een houding die licht
werpt op de gretigheid deel te hebben aan de symbolen van groepen met
bovenlaagfuncties:

I did not question the prevailing standards, because so far i could see there
were no others. How could the rich, the strong, the elegant, the fashionable,
the powerful, be in the wrong? It was their world, and the rules they made
for it must be the right ones. (Orwell 1970: 411-2)

Dit mechanisme van ‘identificatie met de gevestigden’, dat vooral opvalt in fasen
van assimilatie en berusting, heeft een functie in het hier al vaker genoemde proces
waarin gedragspatronen van oorspronkelijk zeer verschillende sociale niveaus zich
vermengen. Dit proces van een vermindering van contrasten tussen staten zowel als
tussen en in individuen, dat zo typerend is voor de sociale en psychische processen
in het Westen, valt nu
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ook op mondiale schaal waar te nemen. Al naar gelang de positie en de
maatschappelijke sterkte van de verschillende groepen, dringen levensstijlen en
gedragswijzen ‘van boven naar beneden door en soms zelfs al van beneden naar
boven ... en versmolten dan tot nieuwe unieke eenheden, tot nieuwe variaties van
geciviliseerd gedrag’ (Elias 1982 II: 265).
Bij een oppervlakkige beschouwing kan het proces van overname van westerse

codes nogal gemakkelijk de indruk wekken een formaliseringsproces te zijn: westerse
formele kleding, bustehouders, formele bijeenkomsten, sluitingstijden en dergelijke.
Echter, in een vergelijking met de traditionele gedragscodes van deze landen blijkt
dat het meestal om een informaliseringsproces gaat: de oude codes waren de
uitdrukking van veel sterkere en ondoordringbaarder scheidslijnen tussen de sociale
strata, generaties en seksen. Als ze zich nu nog volgens die oude code zouden
gedragen zouden veel, vooral jonge mensen zichzelf als belachelijk ervaren. Ze
zouden zich opgesloten voelen in een rigide systeem van zowel omgangsvormen als
sociale stratificatie. Dit betekent dat de oude machtsverhoudingen en de daarop
afgestemde formele normen en praktijken op drift zijn geraakt en dat zich tot op
zekere hoogte al versoepelingen en informaliseringen voordoen. Op Madagascar
bijvoorbeeld, bestaat de traditionelemanier om iemand te passeren uit een betrekkelijk
uitgebreid en onderdanig ritueel gedrag dat nog wel voorkomt, maar toch steeds
zeldzamer is geworden: bij het passeren maakt men zichzelf kleiner, men zakt door
de knieën en maakt met het bovenlichaam een diepe buiging. Eén arm wordt in een
vaste positie gehouden, en wel zodanig dat de hand zich ter hoogte van de knieën of
zelfs lager bevindt, met de palm van de hand open gestrekt in de richting van de
persoon die men passeert. Zich op deze manier voortbewegend zegt men ‘azaha fady’
- van oorsprong een zeer formele verontschuldiging, aangezien ‘fady’ tevens de
betekenis van ‘taboe’ heeft. Op mij maakte deze vertoning een archaïsche indruk,
een soort equivalent van: Verschoon mij Heer, Uw dienstwillige dienaar haast zich
voorbij - en kijk: géén wapens!16

Toen ik, Europeaan, in 1988 vragen stelde over deze - en andere - traditionele
gebruiken, kreeg ik slechts aarzelend antwoord. De vragen werden kennelijk als
gênant ervaren.17 Begrijpelijk, want omgangsvormen zoals deze hielden de mensen
‘op hun plaats’, dat wil zeggen de plaats van hun sociaal geërfde superieure of
inferieure positie. Zij vormden de uitdrukking van grote en vrij onwrikbare
hiërarchische verschillen die weinig ruimte lieten voor persoonlijke initiatieven en
voor individuele en sociale verdiensten. Zonder zulke initiatieven en verdiensten
kunnen processen van industrialisering en van toenemende individuele en nationale
welvaart en gelijkheid geen doorgang vinden. Noch kunnen ze op gang komen zonder
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dat hogere niveaus van kennis worden bereikt. De meeste boeken die deze kennis
bevatten zijn geschreven in een van de Europese talen. Daarom vereist het streven
in die richting dat meer mensen uit de ontwikkelingslanden zich een van die talen
eigen maken en met behulp ervan westerse voorbeelden bestuderen. Ook om deze
redenen zijn de gedragscodes van de mensen uit rijke landen dominant: ze staan
model voor de mensen uit arme landen. Een vergelijking met de redenen waarom,
de manier waarop en de intensiteit waarmee de gedragscodes van de rijke gevestigden
in de negentiende eeuw voor de arbeidersklassen model hebben gestaan, zou de
betekenis van deze modelfuncties in beide gevallen nader aan het licht kunnen
brengen.
Hoewel er in de landen van de Derde Wereld vrijwel steeds verzetsbewegingen

tegen het incorporeren vanwesterse gebruiken en goederen binnen de eigen, inheemse
cultuur geweest zijn, kan zich dit proces niettemin een tijdlang doorzetten. Maar
wanneer dit integratieproces in een fase komt waarin steeds meer mensen zichzelf
gaan ervaren als verkerend op de onderste sporten van een westerse sociale ladder,
kunnen tegenbewegingen die de nadruk leggen op de oude eigen cultuur zodanig tot
bloei komen dat ze dominant worden. Het fundamentalisme in Iran en andere
Arabische landen, en de ‘uitvinding’ en wederopbloei van tradities op plaatsen als
Hawaii (vgl. Friedman 1990) kunnen op deze manier worden begrepen.18

Aan onderhandelingstafels of waar ook, fungeert het sterker gedifferentieerde en
flexibeler patroon van zelfregulering vanwesterlingen, gewend aan geïnformaliseerde
gedragscodes, als een machtsbron, als een middel tot dominantie. Wat dit betreft
biedt het huidige geïnformaliseerde patroon van zelfregulering voordelen boven de
voormalige, meer formele gedragscodes van bijvoorbeeld de spreekwoordelijke
Victoriaanse koloniale bestuurder, de stereotype ‘uitdrager van beschaving’: de
voordelen van een verfijnder en flexibeler afstemming op veranderende ‘eenheden
van plaats, tijd en handeling’, veranderende situaties en verhoudingen. Toch is aan
de andere kant die ‘opvallend tweeslachtige houding van de bovenlagen’ - rijke
blanken in dit geval - zeker niet verdwenen. Zoals Elias al zei: ‘“Civilisatie” is in
bepaalde omstandigheden een tweesnijdend zwaard.’ Het ‘geeft soms aan de ene
groep een belangrijke voorsprong op een andere groep,’ maar ‘kan in bepaalde
situaties ook een verzwakking en daarmee een nadeel betekenen voor de betrokkenen’
(Elias 1982 II: 263 en 294; cursief in origineel).
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7 Slot: een realistisch ideaal

Vooropgesteld dat een atoomoorlog zal worden voorkomen, mag worden verwacht
dat de processen van differentiatie, integratie en functionele democratisering zich in
dezelfde richting zullen voortzetten. De mogelijkheid dat in hun voetspoor de
processen van verminderende sociale ongelijkheid en van informalisering zich ook
mondiaal zullen doorzetten is daarmee zeker niet onwaarschijnlijk. De populaire
uitspraak ‘de wereld wordt steeds kleiner’ slaat niet alleen op de toenemende
mogelijkheden om over de wereld te reizen en te communiceren, maar ook op de
toenemende onderlinge bindingen waaruit een steeds hechter en kwetsbaarder
mondiaal vlechtwerk van instituties en staten ontstaat. Daarin schuilen kansen voor
zich industrialiserende landen om zich een groter aandeel in de mondiale koek te
verwerven. In elk geval mag worden verwacht dat de interne en externe druk in die
richting zal toenemen, tegelijk met de daaraan inherente spanningen en conflicten.
Een nadere bestudering van de structuur van deze veranderingen kan meer adekwate
richtlijnen opleveren voor het verminderen van de kloof tussen rijk en arm in deze
wereld, voor het overwinnen van de kinderziektes van politieke onafhankelijkheid
en industrialisering. In ieder geval is een planning in deze richting sterker dan ooit
tevoren tot het scala van mogelijke opties gaan behoren. Uiteraard bestaan er vele
moeilijkheden en gevaren, niet alleen op het terrein van de menselijke verhoudingen
maar ook in termen van vervuiling en uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Die
moeilijkheden en gevaren zullen tot verdergaande globalisering aanzetten, en een
betere beheersing ervan is dan ook een realistisch ideaal. Hoe succesvol het streven
daarnaar zal zijn hangt tot op zekere hoogte af van het realiteitsgehalte van ons
mondiaal perspectief, van ons inzicht in de gevaren zowel als in de kansen om ze de
baas te worden.

Eindnoten:

1 De literatuur over sociale stratificatie is uitgebreid. Ik volsta te verwijzen naar een drietal
artikelen vanGoudsblom, bijeengebracht onder de noemer ‘aspecten van hiërarchie’ (Goudsblom
1988b: 91-150) en naar een erudiete theoretische verhandeling over sociale stratificatie en
coördinatie van A. Szirmai (Szirmai 1986).

2 Als bewijsmateriaal tonen de Lenski's een tabel die aangeeft hoe in de samenlevingen van de
moderne wereld de inkomensongelijkheid zich tot de stand van economische ontwikkeling
verhoudt.

3 Deze generalisering betekent niet dat dit proces niet van richting kan veranderen; dat zou
bijvoorbeeld na een atoomoorlog of millieuramp kunnen gebeuren. Ook betekent het niet dat
zich in de geschiedenis geen tijdelijke omkeringen, zoals bij het uiteenvallen van het Romeinse
Rijk, hebben voorgedaan. Toch is deze generalisering door Geoffrey Barraclough verkeerd
begrepen als een ‘crudely mechanistic view’ (Barraclough 1982). Uit Goudsbloms antwoord
op deze kritiek zijn hier de volgende zinnen relevant: ‘A clear example of the compulsive nature
of social processes, which is curiously denied by Professor Barraclough, is the present trend
towards increasing global interdependencies... No one who is not bewildered by short-term
fluctuations can fail to recognize this trend leading to ever more extensive social formations,
controlled by ever more encompassing centres monopolizing the means of organized violence.
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That these growing monopolies are not immediately stable goes without saying’ (Goudsblom
1983).

4 De term monopolievorming heeft zeer verschillende connotaties als zij betrekking heeft op
geweld, op kolonisering dan wel op geld. Het proces van dekolonialisering of het proces van
europeanisering, waarin ‘soevereine’ rechten worden overgedragen aan grotere eenheden,
zouden bijvoorbeeld beide, letterlijk genomen, als ontmonopoliseringen kunnen worden opgevat
en dus ten onrechte de indruk wekken het ‘monopoliemechanisme’ te ontkrachten of te
falsificeren.Waar het om gaat is de van kracht gebleven strekking van de term: een toegenomen
vervlechting van de politieke, economische en culturele machtscentra op een steeds grotere
schaal.

5 In de woorden van Peter Hansen, ‘executive director’ van het UN Centre on Transnational
Corporations (TNCs): ‘TNCs continue to expand and move into new areas. This expansion is
both a reflection of, and a stimulant to, world-wide economie growth’ (United Nations 1988:
voorwoord). In de jaren tachtig, aldus dit rapport, ‘the growth of TNCs has taken place despite
an economic environment marked by a deceleration in world economie growth, increasing
instability in key international variables, such as exchange rates and interest rates, and growing
protectionist sentiment. While such developments might have been thought to exert a negative
influence on the transnationalization of the world economy, the opposite appears to have been
the case’ (Idem: 1).
‘It is estimated, for example, that the largest 600 industrial companies account for between
one-fifth and one-fourth of value added in the production of goods in the world's market
economies’ (Idem: 16).

6 Wat De Jong bedoelt met ‘faith in the future’ is in dit boek geconceptualiseerd alsMES (Mutually
Expected Self-Restraints) ofWederzijds Verwachte Zelfbeheersing (zie onder andere Hoofdstuk
IV).

7 De nadruk op de Industriële Revolutie kan het gezichtsveld gemakkelijk beperken tot
technologische ontwikkelingen en leiden tot een verwaarlozing van sociale ontwikkelingen
zoals de monopolisering van de uitoefening van geweld door nationale staten en de pacificatie
van grote gebieden, beide noodzakelijke voorwaarden voor de opkomst van een bourgeoisie
en de vestiging van industrie.

8 ‘Within the global network, there has been a significant change in composition as Japanese
banks have risen to pre-emanence’ (United Nations 1988: 113). Het lijkt waarschijnlijk dat de
verschuiving van de mondiale machtsbalans ten gunste van Japan zich nog zal voortzetten. De
betrokken politici en diplomaten, zoals Andries van Agt, die als ambassadeur een paar jaar aan
het hoofd stond van de delegatie van de Commissie der Europese Gemeenschappen te Tokio,
dringen in die richting, onder meer in NRCHandelsblad: ‘Een positieve attitude is nodig jegens
Japans potentieel om substantiële bijdragen te leveren aan het herstel van economieën, zowel
in Latijns Amerika, met name Mexico, Nicaragua en Panama, als in Oost-Europa’ (23 mei
1990).

9 Het onderscheid dat Eric Jones maakt tussen extensieve and intensieve groei is hier van
toepassing; zie Goudsblom e.a. 1989.

10 Hetzelfde lijkt te gelden voor de in de jaren tachtig verstrekte investeringspremies aan het
bedrijfsleven. Op dit moment wordt openlijk twijfel geuit over de effectiviteit ervan, terwijl
toch niemand betwist dat de economie in die jaren weer is opgebloeid.

11 Later, in zijn ‘Den Uyl-lezing’, een uitwerking van de hier geciteerde slotzin, geeft De Swaan
een vervolg aan de erin vervatte conclusie: ‘Maar de mogelijkheid bestaat’ (De Swaan 1989a:
30).

12 In een van de eerste sociologische analyses van deze crisis komt NicoWilterdink tot de slotsom
dat de milieuproblematiek het aannemelijk maakt ‘dat technologische vooruitgang en
economische groei de omstandigheden scheppen waaronder een algehele achteruitgang van het
materiële levenspeil onvermijdelijk is, met alle maatschappelijke consequenties vandien,’ en
dat beteugeling van dit blinde proces autarke nationale staten zou vergen dan wel een ‘sterke
internationale controle, die ongeveer alle staten van de wereld zoumoeten bestrijken’ (Wilterdink
1972: 117/111; zie ook Wilterdink 1973).

13 Deze liberalisering wordt door de USSR ook naar buiten uitgedragen. Zo sprak Radio Moskou
in haar ‘African Services’ in ondubbelzinnig goedkeurende woorden over de legalisering van
oppositiepartijen - in maart 1990 - op Madagascar (28 april 1990). Ook in China lijkt een
liberaliseringsproces gaande, zij het nog minder vergaand. Bij verdere opname van China in
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het netwerk van mondiale interdependenties en voortgaande vervlechting binnen China valt te
verwachten dat deze tendens op den duur zich ook in deze geleide economie zal doorzetten.

14 De Verenigde Naties rapporteerden in 1988 een nieuwe ‘co-operative spirit’ in
ontwikkelingslanden: ‘The recent shift in the policies of the People's Republic of China towards
TNCs is perhaps the most dramatic instance of the momentous changes in attitudes that are taking
place throughout the developing world. Many other countries have adopted new approaches
towards TNCs which, although less publicized, are no less profound. At the same time, developing
countries have gained substantial expertise in negotiating with TNCs... An important component
in the next generation of development policies is that this mutuality of interest continues to
grow’ (United Nations 1988: 10-11). Hoewel deze zinnen argwaan wekken omdat ze
overeenstemmen met de idealen van de VN, toch lijkt de ‘co-operative spirit’ ook na 1988 te
zijn toegenomen.

15 Deze bewondering heeft ook een erotisch aspect: de gesoigneerde ‘mannen van de wereld’
weten immers zo jaloersmakend bevallig toegang te krijgen tot de mooie ‘vrouwen van de
wereld’ - westerse vrouwen.

16 Deze bijzonder ‘hoofse’ omgangsvorm fungeerde waarschijnlijk vooral als middel tot
conflictbeheersing, dat wil zeggen ter indamming van de kans op gewelddadige uitbarstingen.
Toch doen zij niet westers aan en ze bestonden wellicht ook al voordat Westerlingen op
Madagascar enige invloed kregen. Mocht dit zo zijn, dan leveren deze omgangsvormen
‘zuiverder’ materiaal voor een historisch vergelijkende studie van civilisatieprocessen dan die
van bijvoorbeeld de Aukanen of Djoeka, waar Thoden van Velzen gebruik van maakte (Thoden
van Velzen 1982).

17 Een ander voorbeeld hiervan is de kennelijke gêne waarmee de uit Madagascar afkomstige
man, die ik in Amsterdam trof, toegaf ‘gehoord te hebben’ van de oude gewoonte dat jonge
mannen een kam in het haar dragen ten teken dat zij op zoek zijn naar een vrouw. Op het
platteland van Madagascar kan men dat nog af en toe zien.

18 Begrippen als ‘endemisering’, ‘verinheemsing’ of het Engelse ‘indigenization’ benadrukken
het feit dat produkten en standaarden die uit het Westen afkomstig zijn in de culturen van de
Derde Wereld worden geïncorporeerd en er een lokale betekenis krijgen. Hetzelfde vond in het
Westen zelf plaats: de bourgeoisie en de arbeidersklassen bijvoorbeeld, hebben zich ook
gedragswijzen en standaarden van de adel en van elkaar eigen gemaakt, ‘geëndemiseerd’. De
nadruk op de ‘verinheemsing’ fungeert nogal eens als barrière om het proces als geheel te zien
- de vermenging van standaarden, de vermindering van contrasten. In dat proces dringen
individuen en groepen elkaar in de richting van westerse standaarden, van een meer omvattende,
sterker gedifferentieerde, gelijkmatiger of stabieler en meer ‘automatisch’ functionerende
zelfregulering. De opkomst van Japan als een economische supermacht vormt een variatie
binnen deze trend en tevens een bekrachtiging ervan.
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Summary

This study deals with changes in codes of behaviour, particularly in the Netherlands
since 1930, with special attention to codes for loving and dying. It attempts to show
how changes in standards of behaviour and feeling are indicative of both social and
psychological processes: of changes in the relationships between people as well as
in people themselves, in the regimes of power and emotions. This attempt is based
on the methodological principle that changes in dominant codes of behaviour express
changes in a. the relationships of power and dependency, and the ensuing problems
of living together; b. the emotion management or self-regulation employed by
individuals to try to cope with these problems.
A leading theoretical question in the study of changes in codes of behaviour is

how to interpret and explain them, or more specifically: whether and to what extent
they go in the direction of formalization or informalization.
This study puts forward the thesis that formalization and informalization are phases

in civilizing processes. It is based on the assumption that trends toward formalization
and informalization have been operative throughout history; there have always been
groups trying to enforce formal rules, and others trying to resist them or evade them.
If one such group has a winning streak for any length of time, a corresponding phase
of formalization or informalization will be dominant. Also in the long run, one of
these trends may be stronger than the other, corresponding to long-term phases of
formalization or informalization.
During the period covered by Norbert Elias in hisCivilizing Process, from the end

of the Middle Ages to the beginning of the 19th century, processes of formalization
appear to have been dominant in Western Europe. On the
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whole, more and more aspects of behaviour were subjected to stricter regulations,
partly in the form of laws and partly in the form of the standardized and formalized
social codes known as good manners or etiquette. These laws and codes set limits
on all sorts of dangers, including the danger of outbursts of emotions and impulses
that could end in social or physical destruction or humiliation. In the long-term
process of formalization these ‘dangerous emotions’ became increasingly repressed
and denied. This long-term trend probably reached its peak in the ‘Victorian Era’,
to be followed in the 20th century by a dominant process of informalization: in
short-term phases of informalization and formalization a relaxation and differentiation
of behavioural codes continued. In this long-term informalization process, more and
more of the dominant modes of social conduct, symbolizing institutionalized power
relationships, have come to be ignored or attacked. Extreme behaviour, expressing
great differences in power and respect, came to provoke moral indignation and was
banned - a diminishing of contrasts, a trend towards convergence or homogenization;
for the rest, the codes of social conduct have becomemore lenient, more differentiated
and varied - a trend towards divergence or heterogenization. This study focusses on
this long-term process of informalization, in which all kinds of emotions that
previously had been repressed and denied, especially those concerning sex, violence
and death, were again ‘discovered’ as part of a collective emotional make-up: there
was an ‘emancipation of emotions’. The ‘fin de siècle’ and the Edwardian period,
the ‘roaring twenties’ and the 1960s and 1970s showed particularly strong spurts in
this direction, each of them followed by spurts of formalization. This century, the
growing density of networks of interdependency has allowed a wide range of
emancipation movements and ideals of equality to spread, and in this process, the
extent of allowed expression of social distance and distinction has been limited, and,
correspondingly, inherent feelings of superiority and inferiority had to be curbed. In
processes of emancipation, rising groups have demanded new behavioural alternatives
for themselves, while at the same time the margins for the old established groups
have become smaller: a diminishing of contrasts and increasing variety in behavioural
codes. In these processes a general increase of sensitivity to shades and nuances has
developed, a greater sensitivity to more subtle, informal social pressure among the
rising number of groups that experience themselves as being represented in the centres
of power - centres that function as a model for the management of behaviour and
emotions. In increasingly dense networks of interdependency, the art of obliging and
being obliged, as well as the art of surmounting or evading these constraints, have
demanded greater sensibility and flexibility in dealing
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with others and oneself. In this way, processes of democratization and social
equalization have run in tandem with collective emotional changes and
informalization: more and more people have pressured each other towards more
differentiated and flexible patterns of self-regulation and mutually expected
self-restraints, allowing for an increase of socially permitted behavioural and
emotional alternatives.

In this study of the long-term process of informalization, special attention goes to
changes in the relationships between the sexes, and between the dying and those who
live on. These relationships are of decisive importance for the beginning and the end
of all human life. With regard to the developments in these areas, the thesis of
formalization holds that in the long-term formalization process, the dangers of sex
(sexual violence, venereal disease and unwanted pregnancy) and death (especially
by physical violence) have become increasingly limited bymore extensive and stricter
regulations. In the same process, with the help of these regulations, the emotions and
impulses that could lead to physical and sexual violence have become more strongly
controlled and hidden. The more primary, dangerous emotions relating to sex and
death were increasingly excluded from consciousness; they were put behind the
individual scene, just as the actual events of loving and dying were excluded from
social life and put behind the social scene.
The thesis of informalization holds that in the long-term process of informalization

occurring this century, the avoidance of these dangerous emotions through constraints
in the form of strict codes of behaviour has gradually diminished, giving way to
avoidance through a rising level of mutually expected self-restraints, which allowed
for a relaxation and differentiation of ‘good manners’ in matters of sex and death.
This rise in mutually expected self-restraints has been accompanied by increasing
curiosity about sex and death, which in the course of centuries have been put behind
the social and individual scene; the emotions involved are increasingly allowed -
both individually and socially speaking - to re-enter consciousness.

This study is based on varied sources, ranging from etiquette books and sexual
primers, participant observation and interviews with women who left their partners
and went to refuge homes, with flight attendants and medical students in a dissecting
room, to research reports appearing under ministerial responsibility. After studying
these sources the following conclusions seem plausible.
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In the industrialized West, processes of differentiation and integration contain a
long-term trend towards decreasing differences in power, status and wealth between
the social classes, sexes and generations. This trend became dominant towards the
end of the last century. Succeeding waves of democratization and the redistribution
of economic surpluses according to welfare state principles, resulted in the depletion
or disappearance of the groups at either end of the social ladder, with a sharp increase
in the jostling in the middle. Inequalities, together with the social and psychological
distance between people, have diminished without losing importance. Particularly
since the 1950s, the process of informalization was reinforced and accelerated by a
spectacular spread of wealth and opportunities to gain information, bringing about
a wide range of new alternatives for behaviour, emotions and orientation.
Expressed in theoretical terms, the long-term process of informalization indicates

a curve in the direction of civilizing processes in the sense that within it, an increase
of socially permitted alternatives for behaviour and feeling has come about, while
simultaneously indicating a continuation of the direction of civilizing processes in
the sense that the contrasts in the codes of behaviour have further diminished, and
the dominant pattern of self-regulation and emotion management has increased in
range, becoming more differentiated, even and stable at the same time.
The book ends with a discussion of the chances that the process of informalization

will also become dominant in the world as a whole, on a global level.

Chapter I

The title of this chapter,Has the Civilizing Process Changed Direction? refers to the
theory of civilizing processes put forward by Norbert Elias. Elias interpreted the
relaxation of social codes in the 1920s and 1930s as limited and temporary; he
perceived signs of a new strengthening of behavioural codes and self-restraints. He
was proved wrong by the continued growth of permissiveness during the 1960s and
1970s. In this chapter this trend is integrated into a revised civilizing theory, and the
thesis of informalization is put forward. In order to give an account of the criteria
for the determination of the direction of civilizing processes, a summary of the
civilizing theory is presented, followed by an attempt to apply them in a review of
some of the changes that fall under the heading of informalization.
Etiquette books are the main sources for this chapter.

Cas Wouters, Van minnen en sterven. Informalisering van omgangsvormen rond seks en dood



311

Chapter II

Avoidance Behaviour and Status Fears; Negotiating with De Swaan is a reaction to
De Swaan's explanation of agoraphobia in terms of a socially inherited fear of violence
and the related restrictions on women's movements in the 19th century. This chapter
argues that these restrictions were not born out of fear of violence, but out of status
anxiety. The code of avoidance behaviour functioned to display and maintain the
social dividing lines, and to protect the sensibilities and composure of the established
classes in the face of offences that endangered their self-control: those were the
dangers of social mixing. In the course of the 20th century, the dominant codes,
symbolizing institutionalized balances of power, came to be ignored or attacked by
socially rising groups. In processes of functional and political democratization, social
mixing became increasingly unavoidable. In relating and negotiating with each other
behavioural alternatives increased, and all concerned became entangled in a process
of informalization in which they had to conquer their status anxiety and their fear of
each other.
An epilogue to this chapter deals with the increased anxiety about disclosing status

desires, status victories and defeats, particularly the connected feelings of triumph
and humiliation: an increase of status secrets.
This chapter is also based on etiquette books, from the 19th and 20th century.

Chapter III

This chapter elaborates on the significance of increased material security, particularly
that provided by the welfare state, for relationships of power and dependency between
people, particularly between the sexes, as well as for their personality or attitude.
Interviews with men and women, the latter having left their husbands, show that they
all did not worry about money; they took financial support by the state's social security
system for granted. Most of these people belonged to the working classes. Their
financial peace of mind is summarized in the title of this chapter as The Equanimity
of the Welfare State. This is an example of the connection between social and
psychological processes and structures, particularly the structure of social constraints
and the structure of fears: social security has generated personel security. The social
security of the welfare state increased, often unconsciously, the behavioural
alternatives of women, and men, compelled to accept a shift in the balance of power
in favour of their wives, expres-
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sed anger and jealousy about the support these women received after leaving home.
The state has become a competitor of men with regard to their function of provider
or breadwinner, Welfare state institutions have decreased the direct dependence of
women on their men, while increasing the indirect interdependencies: the dependency
and responsibility of all towards all via the state.

Chapter IV

This chapter is a study of the changes at the end of the 1970s and the beginning of
the 1980s, when the period of rapid informalization had come to an end and was
transformed into a period of (re)formalization - the ‘no nonsense’ era of budget cuts.
This transformation is perceived as a collective change in behaviour, feeling and
morality. As is indicated by the title, Formalization and Informalization: Two Phases
in Civilizing Processes, the chapter contains a more theoretical interpretation of the
main changes in the 1980s. First, the question what informalization implies for one's
personal emotional management is discussed, in order to clarify its contours as a
social process. The description of informalization as a long-term process is followed
by a more detailed account of differences between the last phase of informalization
and the most recent phase of (re)formalization. This entails an elaboration of the
different ways in which people perceive themselves and each other in these phases
and in the criteria used for evaluating their position and determining their rank in
society. These differences are documented in greater detail by a study of changes in
written and spoken Dutch, with examples that further help to illuminate the
developmental structure of both phases. The article concludes that the level of
mutually expected self-restraints has risen and that in the 1980s, a (re)formalization
of previous informalization was taking place, indicating that the long-term social
and psychological process of informalization has not yet come to an end.

Chapter V

Formalization after Informalization is an empirical elaboration of the former chapter,
based on a comparative analysis of the latest Dutch etiquette books, published in the
1980s, and those published between 1930 and 1965, focus-
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sing on developments in behavioural codes between the sexes. There was a gap of
13 years (1966-79), during which no books on this subject were published. In this
period of rapid informalization, there was, however, an upsurge of books on liberation
and self-realization. In the comparative contents analysis five related changes clearly
come to the fore. Their interrelatedness is demonstrated in broader developments,
two of which are further elaborated upon: a spurt in the development from male
protection of women towards self-protection, and a shift in emphasis from social
dividing lines and ‘keeping one's distance’ according to status criteria to a general
‘right to privacy’.

Chapter VI

The State and Sexual Morality again focusses on changes in the relationships between
the sexes. The chapter offers an account of the implications of processes of
democratization and informalization for topics like the disappearance of chaperones
at dances in the 1920s and 1930s, sexual violence and sexual harassment at work
and in prostitution. It is based on a comparison between an older (1931) research
report on the ‘Dancing Issue’ that appeared under ministerial responsibility, with
more recent reports with the same status, on sexual violence and harassment. Among
other things, the comparison shows that in the 1920s and 1930s, the dangers and
fears of ‘free’, i.e. unsupervised contacts between the sexes, and of being sexually
stimulated in ‘modern’ dances like foxtrot and charleston, were apparently not
expected to be sufficiently controlled by the individuals themselves; guarding and
other forms of social control prevailed and were more or less taken for granted. There
was no confidence in the capacity of either women or men to control these dangers
individually: both would ‘fall’ and give in to their ‘lower instincts’. As the dominant
code of social and sexual advances and avoidances became less strict and formal,
human antennae for advances as well as for avoidances became refined: an erotization.
Individual control of dangers and fears connected with erotic and sexual behaviour
increased and the general appreciation for this kind of self-regulation rose. At the
same time social controls were relaxed; the public measures taken to prevent sexual
debauches and the like relaxed as conditions of mutually expected self-control and
mutual consent expanded. In the same development, the quest for excitement and
for provocation of one's own and each other's self-regulation, has risen, sometimes
to the extent that one can speak of a ‘quest for risks in the welfare state’.
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Chapter VII

Flight Attendants and Informalization; Towards a Sociology of EmotionManagement
draws from an American study of the ‘emotional labour’ of flight attendants, the
kind of labour that is expanding with the service industry. The material of this study,
together with material derived from interviews with Dutch flight attendants, offered
an opportunity to compare the theory and process of informalization with a research
report presenting a ‘sociology of emotions’. This kind of sociology is expanding and
reinforces attempts to study connections between social and psychological processes,
between changes in social and individual emotion management. This study of the
‘emotional labour’ of flight attendants shows that informalization processes have
also occured ‘in the air’. The chapter presents the connection between the rising
social and psychological pressures people exert upon themselves and each other
when networks of interdependency expand and becomemore dense, and the growing
desire to be liberated from these pressures, as expressed in nostalgia. With regard to
the romantic appeal of the expression ‘sociology of emotions’, the chapter ends by
suggesting it be changed into ‘sociology of emotion management’.

Chapter VIII

Informalization in Mourning Processes and in Attitudes Towards the Dead in
Dissecting-Rooms illustrates from two different angles changes in attitude towards
death in the direction of informalization. Two main encounters with death, the death
of friends and relatives and the death of strangers, support each other. Examples
takenmainly fromDutch etiquette books show that in the 20th century the compulsory
institutionalized aspects of mourning have lost much of their force, while the personal
side of mourning has been accentuated and privatized. The dominant Standard of
bereavement behaviour has becomemore informal and individualized, makes higher
demands on self-regulation and self-restraints, and reflects the diminution of power
differences in society.
In the second part of this chapter, reactions of medical students to contacts with

unknown dead bodies in a dissecting-room, together with student publications on
the subject, are interpreted as signs of growing sensibility, individualization and
social constraint toward self-restraint - signs of a process of informalization.
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Chapter IX

Dying and Living On in The Netherlands since 1930; The Regulation of Power and
Emotions at the End of One's Life is based on an historical and comparative contents
analysis of the main books and journals of the nursing and medical professions. It
focusses on changes in the dominant codes and ideals regulating the relationships
between the dying and those who live on. These sources demonstrate that, until the
middle of the 1950s, the pattern of codes and ideals reinforced a ‘regime of silence
and sacred lies’. From then on, the ritual and rigid character of this regime relaxed,
and more informal and varied codes of behaviour and emotion management spread.
An ‘emancipation of the dying’ coincided with an ‘emancipation of emotions’ -
former taboos and defence mechanisms concerning death and dying faded as the
social (hierarchical) and psychological distance between the people concerned
diminished. This development is first described and then interpreted in terms of
processes of democratization and informalization, of a regulation of power and
emotions at the end of one's life that is less hierarchical, more open, informal and
individual. The growth of openness and interest in these matters is not only interpreted
as decreasing denial and repression but also as increasing exercises in coping with
feelings of powerlessness, in the course of which the standard sense of mortality has
risen and demanded more of emotional management. The analysis also shows that,
as religious beliefs decreased - secularization - interest in and knowledge of individual
and social processes increased - psychologization and sociologization: spurts in a
process of mutual human identification.

Chapter X

In Informalization and the DutchMonarchy in the 20th Century, changes in the ways
the Dutch queens have conducted and experienced their royal profession are described
and interpreted. In the first part of the chapter, the influence of processes of
democratization and informalization on the behaviour and attitudes of the three
queens is analyzed. The spread of more informal codes of behaviour in Dutch society
also required a more elaborate and conscious management of royal emotions as well
as a stricter division between the public and private aspects of royal life.
The second part of this chapter discusses the societal image of royal behaviour.

Although the present queen actually behaves less formally than
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her predecessors, some aspects of her ‘presentation of self’ have been interpreted by
journalists as ‘formalization’. These distortions can be understood as symptoms of
the ‘cyclical’ social and psychological changes in Dutch society. The trend of the
1960s and 1970s, characterized by identification with oppressed groups and
informalization, has changed in the 1980s towards increasing interest in elite-groups
(including the royal family) and formalization processes.
The developments in royal behaviour are thought to support the thesis of

informalization in a special, exponential way, because of the symbolic and integrative
functions of royal behaviour: on the whole there was a spiral development towards
informalization.

Chapter XI

Democratization, social equalization and informalization are aspects of the same
trend: a diminishing of differences in power and rank are conducive to informalization.
This trend has been restricted to Western societies. From a global perspective, the
differences in wealth, power and status between Western countries and the others,
i.e. the Third World - especially those countries involved in the ‘debt crisis’, seem
to have increased. This final chapter, impressions of a journey to Madagascar,
discusses the possibility of a continued expansion of processes of democratization
and informalization to a global level. Will the trend of ‘diminishing contrasts and
increasing varieties’, a trend in theWest between classes, continue globally between
states? In Social Stratification and Informalization in Global Perspective, this question
also leads to a comparison of the early stages of the Industrial Revolution (and the
French Revolution), in which inequalities in power and status initially increased,
with the present early stage of the ‘Anti-Colonial Revolution’. From a global
perspective the post-colonial era, in which the political emancipation of the new
states amounts to a continued decline of means available to the old states for settling
conflicts between themselves and the new ones by violence, only started in the 1980s.
The new states' recent political independence has driven up ‘the price of violence’
considerably, just as that price went up in class relationships in the West when all
adults gained political representation through the ballot. In a further comparison of
the structure of these changes, the possibility that processes of democratization and
informalization will proceed to a global level is left open.
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