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Woord vooraf
Ook al schreef ik dit boek alleen, ik zou het niet hebben kunnen schrijven zonder de
hulp van andere mensen.
De eerste die ik daarvoor wil bedanken is Joop Goudsblom. De niet gebruikelijke
trant van sociologie die ik in dit boek beoefen, heb ik van hem geleerd en als het
gelukt is om op genuanceerde wijze en met een zeker gemak over problemen van
het samenleven te schrijven, dan heeft hij mij de zelfbeheersing die daarvoor nodig
is bijgebracht. Hij heeft dit boek in verschillende versies gelezen en veel van zijn
commentaar heb ik verwerkt. Hij was de eerste en ik denk ook de beste lezer.
Veel dank ben ik ook verschuldigd aan Norbert Elias. Al heb ik maar een paar
keer met hem over taboes gepraat, toch heb ik ervaren dat niet alleen zijn visie op
mensen maar ook zijn omgang met ze stimulerend is.
Ik heb dit boek grotendeels geschreven in een tijd waarin ik door mijn collega's
van het Sociologisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam was vrijgesteld
van andere verplichtingen. De universiteit is een grote bureaucratie waarin veel goede
bedoelingen elkaars uitvoering belemmeren, terwijl de machiavellist zijn zijde spint.
Niettemin bleek het mogelijk er dit boek te schrijven en ik denk dat het nergens
anders had gekund. Ik dank daarvoor deze wetenschappelijke instelling, al weet ik
niet goed tot wie ik mij daarvoor richten moet.
Ik dank ook en dat is meer persoonlijk een aantal collega's. Mijn ervaring is dat
je wel kunt vergaderen, maar niet inhoudelijk kunt discussiëren wanneer men het bij
voorbaat oneens is met elkaar. Wetenschappelijke confrontatie vindt daar plaats waar
mensen elkaar vertrouwen en daarom terzake kunnen zijn. Ik dank daarvoor Bart
van Heerikhuizen, Toine de Keyser, Cees Marijnen, Ruud Stokvis en vooral Nico
Wilterdink die mij, wellicht zonder het zelf te beseffen, op een paar beslissende
momenten weer op het paard heeft gezet.
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Ook buiten het instituut heb ik hulp ondervonden en ik noem met name prof. dr. L.
Laeyendecker, die een eerdere versie van dit boek heeft gelezen en van uitgebreid
commentaar voorzien. De medewerkers van de Universiteitsbibliotheek van de
Universiteit van Amsterdam wil ik eveneens bedanken. Zonder hun hulp zou ik dit
machtige orgel van menselijke kennis, met evenzoveel registers als er kaartenbakken
zijn, niet tot klinken hebben kunnen brengen.
Zeer speciaal noem ik hier mijn sociologen-vrienden, die rondom de keukentafel
dit boek bespraken. Jan van Lil zei niet in boeken te geloven, maar hij deed toch mee
en niet alleen met eten. Herman ten Krode was gevoelig voor de mooie passages die
hij dan voorlas, en daar was ik gevoelig voor. Lex Hagenaars gaf mij altijd het gevoel
dat wat ik schreef natuurlijk goed was en hij stuurde mij naar een uitgeverij. Bram
van Stolk was zeer bekwaam in het uitspreken van zijn genuanceerde waardering en
in het geven van praktische wenken. Met Cas Wouters heb ik verreweg het meeste
gepraat. Wij spelen wat lijkt op een wetenschappelijk haasje-over, waarbij je om de
beurt springt en door de knieën gaat. Zonder het goed door te hebben kom je toch
een mooi eind verder.
Ten slotte noem ik Renate. Ze kwam het laatst, maar ik hoop dat ze het langst zal
blijven.
Amsterdam, 15 november 1979
Paul Kapteyn
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Hoofdstuk I
De vraagstelling en een sociologisch perspectief
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1 De aanleiding: taboeschendingen omstreeks 1970
Tussen 9 november 1963 en 30 maart 1966 zond de Vara een tv.-programma uit
onder de titel ‘Zo is het toevallig ook nog 's een keer’. Het was een satirisch
programma en bracht een heftige en onverwachte beroering teweeg. Naar een grove
schatting was één-derde van de reacties goedkeurend, enthousiast, aanmoedigend en
over het algemeen afkomstig uit socialistische en liberale kringen, éénderde afkeurend,
vermanend, geschrokken en overwegend uit christelijke kringen afkomstig en weer
één-derde ‘ronduit schunnig, beledigend, honend en dus anoniem’.1
Na elke uitzending vormde het programma het gesprek van de dag. Het verdeelde
en verenigde mensen langs scheidslijnen die niet nieuw waren, maar wel opnieuw
werden gevoeld. Kranten stonden er vol van. Trouw en de Volkskrant, De Telegraaf
en het Algemeen Dagblad lieten zich overwegend negatief uit, terwijl de opinie van
Het Vrije Volk en Het Parool, het Algemeen Handelsblad en de NRC meer voorzichtig
en instemmend was.
De toenmalige regering zag zich door de aan haar verwante confessionele en
liberale partijen uitgenodigd om verdere ‘schending van de openbare orde en de
goede zeden’ te voorkomen en het programma te doen stopzetten. De
verantwoordelijke minister zegde toe maatregelen te overwegen, maar tot werkelijk
ingrijpen kwam het niet.
De onderwerpen die in het programma op de korrel genomen werden, hadden over
het algemeen betrekking op de monarchie, het nationale verleden, op gezagsdragers,
godsdienst en seksualiteit. De strekking van het gebodene was doorgaans dat het met
de ernst en eerbied waarmee deze onderwerpen en personen werden omringd, ook
best eens wat minder kon.
In één van de uitzendingen speelde zich het volgende af.2 Een presentator stelt
vast dat net in dat jaar - 1963 - het Koninkrijk der Nederlanden honderdvijftig jaar
bestaat. Hij heeft een reeks beken-
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de mensen om hun mening gevraagd die hij vervolgens laat horen. Als één na de
laatste krijgt de toenmalige tv.-commentator L. de Jong het woord. Hij zegt: ‘Het
blijft een ernstige zaak. Goedenavond, dames en heren.’ Als laatste wordt een man
in de straat naar zijn mening gevraagd. Zijn reactie luidt: ‘Welk Koninkrijk?’
Het procédé van deze grap is helder en kan als eenvoudig voorbeeld dienen voor
het programma in zijn geheel. De woorden ‘het Koninkrijk’ vormen klanken waarvan
het gewicht de meeste Nederlanders eens - thuis, op school of in de kerk - is
bijgebracht en ingeprent. Het is óns vaderland dat nu honderdvijftig jaar bestaat. Het
heeft een mijlpaal bereikt waarbij wij stil moeten staan. Met het plechtig uitspreken
van ‘het Koninkrijk’ roept de presentator deze vanzelfsprekend geworden
verwachtingen op, die hij dan vervolgens verstoort. ‘Welk Koninkrijk?’
De verwachting komt niet uit. Hij wordt doorbroken. De druk die eens ouders,
onderwijzers, predikanten of pastoors uitoefenden wanneer zij vertelden van het
ontstaan van ons land, van de strijd en de betoonde moed der vaderen, wordt plotseling
weggenomen.
Sommigen gaan op de uitnodiging in en de grap lukt. Zij lachen. ‘Ha, ha, wat
Koninkrijk? Niks Koninkrijk.’ Het gewicht van het woord valt voor hen weg, de
spanning ontlaadt zich en zij halen opgelucht adem. Wat eerst ‘sterk’ en ‘hoog’ was,
lijkt nu - althans voor een tijdje - ‘zwak’ en ‘laag’. De rollen zijn even omgedraaid.
Zij zijn even de baas en voelen zich verheven.3
Dat is echter niet met allen het geval. Sommigen wijzen de uitnodiging geschrokken
van de hand. De druk die zij op zichzelf uitoefenen, is te groot om enkel door een
uitnodigend gebaar te kunnen ontspannen. Zij staan het zichzelf niet toe en schrikken
wanneer zij anderen zien doen wat ze van zichzelf niet mogen. Van die schrik worden
ze boos en ze voelen zich pijnlijk geraakt in wat hun dierbaar en heilig is, wat diep
bij hen zit. In eigen ogen zijn zij fatsoenlijke en beschaafde mensen. Die anderen
hebben zich verlaagd en getuigen van gebrek aan fatsoen en beschaving. Omgekeerd
echter heten zij stijf en bekrompen en zien die anderen zichzelf als soepel en verlicht.4
Als tv.-programma was ‘Zo is het...’ in Nederland het eerste in zijn soort. De
grappen zelf waren waarschijnlijk niet helemaal nieuw. Het cabaret ‘Tingel Tangel’
werd in 1957 opgericht en in 1958 volgde ‘Lurelei’. Hier werd het fatsoen reeds
scherper op de
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korrel genomen dan men gewend was en in zekere zin teruggegrepen op een
cabarettraditie van het einde van de negentiende eeuw. Op de radio of tv. - die in het
begin van de jaren zestig in toenemende mate een rol ging spelen - kwam dit soort
teksten echter niet voor. Waar nodig, zorgde de eigen censuur van de
omroeporganisaties daarvoor. Het meest gewaagd waren de oudejaarsconferences
van Wim Kan, waarmee hij in 1954 van start ging en ‘De familie Doorsnee’ van
Annie Schmidt, een programma dat van 1952 tot 1958 werd uitgezonden. De taal
van beide was vrijmoediger dan wat verder te horen viel, maar ingetogen genoeg om
niet de ergernis én het plezier van ‘Zo is het...’ op te wekken. Niet altijd was deze
voorzichtigheid afkomstig van de schrijvers zelf. Van Annie Schmidt is bekend dat
zij op last van de uitzendende omroep soms gedwongen werd haar teksten bij te
schaven en bij voorbeeld het thans onschuldige woordje ‘pokkekat’ moest schrappen.
Zelf zei ze van deze tekstcontroles: ‘De conservatieven zijn bang hun zekerheden te
verliezen. Mensen moeten taboes doorbreken, niet schrikken van lelijke woorden,
toespelingen op sex en religie kunnen aanhoren zonder de angst van: als je dat doet
zul je wel verdoemd worden.’
Zij introduceerde Freddy, de eerste ‘radio-homo’ van Nederland. De publieke
opinie was: ‘'t Is een rare jongen, maar hij is zo lief voor moeder Doorsnee’.5
Maar met ‘Zo is het...’ mocht het dan wel. Voor het eerst werd op onversneden
wijze het fatsoen door middel van een massa-medium in de huiskamer geridiculiseerd.
De makers van het programma schreven na afloop van de reeks uitzendingen: ‘Wij
maakten ons programma volgens één norm: wij zouden alles wat ons ergerde en
verontrustte, komisch leek of onzinnig, zo helder en duidelijk mogelijk zeggen,
volgens geen enkele andere maatstaven, regels, verklaringen, voorzichtigheden,
vooroordelen en principes dan de onze.’6
Het bleef niet bij ‘Zo is het...’. In 1967 werd door de toen nog vrijzinnig christelijke
en kleinste omroeporganisatie de VPRO, waarvan de leden over het algemeen tot
socialistische en liberale kringen behoorden, het tv.-programma ‘Hoepla’ uitgezonden.
Het gevolgde procédé was in grote lijnen hetzelfde. De als vanzelfsprekend ervaren
omzichtigheid waarmee de eerder genoemde onderwerpen werden behandeld, werd
geschonden. Velen voelden zich weer ge-
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kwetst en drongen aan het programma te verbieden, maar met geen of weinig resultaat.
Wat eerder niet mocht, bleek wel te mogen en er kon gaandeweg steeds meer. ‘Hoepla’
werd driemaal uitgezonden en kostte de uitzendende organisatie in totaal vijfduizend
leden. De eerste uitzending op 28 juli 1967 was nog voorzichtig. Het programma
bevatte popgroepen, interviews en een half ontblote jonge vrouw. Haar optreden
schokte kijkers. De tweede uitzending was op 9 oktober van hetzelfde jaar. In het
programmablad stond de volgende tekst: ‘...Gelukkig groeit het aantal mensen dat
aanvoelt dat op alle vlakken, politiek, religieus en in dit geval de omroep, ruimte
moet komen, waarin van bestaande regels moet worden afgeweken, wil er wezenlijk
iets veranderen. Dat dit een risico inhoudt staat vast, want deze ruimte in de televisie
is een niemandsland. Het is niet alleen de kunstenaar of de intellectueel die individueel
experimenteert en (langzaam) voor verandering zorgt, bij massacommunicatie gaat
het om groepen en snelheid. Behalve door “Zo is het...” is dit risico nooit genomen
in de omroep.’7
In deze tweede uitzending was de jonge vrouw geheel naakt. Haar blote
verschijning in de huiskamer lokte felle reacties uit, in kranten, in de Tweede Kamer.
Ook de buitenlandse pers maakte er melding van. De derde uitzending was op 23
november en opnieuw ontstond er heftige beroering. Dit keer om een interview met
dronken soldaten die door hun verschijning en uitlatingen niet voldeden aan de
verwachtingen van gedisciplineerdheid en krijgshaftigheid. Opnieuw waren mensen
geschokt. De VPRO zou het leger in discrediet hebben gebracht en de soldaten voor
het interview dronken hebben gevoerd. De minister van Defensie stelde een onderzoek
in. Deze derde uitzending was tevens de laatste. De leiding van de VPRO besloot,
mede onder druk van de publieke opinie en na waarschuwingen van de
verantwoordelijke minister, het programma stop te zetten. Wat deze omroep betreft
duurde het vijf jaar voor er weer iets dergelijks gebeurde. In 1972 zorgde de ‘Barend
Servet Show’ voor een herleving van de opwinding, die toen niet nieuw meer was.8
Het waren niet alleen satirische programma's die voor deze opwinding zorgden.
Soortgelijke gebeurtenissen speelden zich bij andere uitzendingen af. Ook daar
werden vanzelfsprekend geworden verwachtingen verstoord, zij het met minder
opzien. In 1969 wijdde de Vara een serie uitzendingen aan het optreden van de
Nederlandse
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militairen tijdens de politionele acties in Indonesië. Tot dan toe was de publieke
discussie hierover zeer miniem geweest. Ten tijde van de acties zelf waren de
meningen in Nederland weliswaar verdeeld, maar zo ongelijk dat het de voorstanders
mogelijk was veel van wat tegen pleitte, weg te houden. Het was de Amsterdamse
burgemeester d'Ailly die in 1948 de opvoering van Slauerhoffs Jan Pietersz. Coen
verbood, omdat hij van dat stuk, waarin de Nederlandse aanwezigheid in Indonesië
kritisch werd bekeken, een mobilisering vreesde van krachten die zich ‘tot dan
verdeeld, nu krachtig tegen het militaire optreden van Nederland zouden gaan
verzetten’. Veertien jaar later, in 1962, gebeurde hetzelfde toen een andere
Amsterdamse burgemeester, Van Hall, met het oog op ongewenste politieke onrust,
een aantal studenten afraadde dit toneelstuk op te voeren.9
Maar in 1969 mochten kritische gedachten wel openlijk worden verwoord en in
de genoemde tv.-programma's werd duidelijk gemaakt dat de Nederlanders ook zelf
oorlogsmisdaden hadden begaan. Die waarheid kwam hard aan.
Hetzelfde soort onthullingen speelde in vele andere uitzendingen, over seksualiteit,
ernstige ziekten, deviante groeperingen als alcoholici, druggebruikers, zwaarlijvigen,
en over nog veel meer.10 Steeds ging het om een doorbraak van het normale, om het
bespreken en laten zien van wat bijna onopgemerkt werd weggehouden. Het waren
spannende uitzendingen. De angstgevoelens waarmee het gemedene was
weggehouden, kwamen weer boven. Met schrik maar ook met nieuwsgierigheid zat
het publiek te kijken. Vergeleken met de satirische programma's was het verzet
gering. Deze programma's waren ook wel ‘stout’ maar toch voorzichtiger. De makers
gebruikten nieuwe woorden om wat niet mocht toch te kunnen zeggen. Wat eerder
grof leek, afkeer wekte en daarom was vermeden, werd nu verzacht en zo opnieuw
onder de aandacht gebracht. Dronkaards werden alcoholici, gekken en misdadigers
heetten deviant, a-socialen werden zwak-sociaal. De woorden ‘kut’ en ‘lul’ werden
voorzichtig weer ingevoerd, maar rolden niet zonder erg van de tong.
Dit soort gebeurtenissen bleef niet beperkt tot de wereld van de massa-media. Ook
daarbuiten gebeurde hetzelfde. De teksten van cabaretgroepen werden scherper en
leidden soms tot een verbod, dat echter nooit van lange duur was. De burgemeester
van Heem-
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stede, ridder Van Rappard, verbood in 1966 een optreden van ‘Tingel Tangel’. Wim
Kan viel het verbod aan: ‘Het is een oeroude traditie dat de hofnarren spotten met
hun vorsten. Jammer dat nu net een ridder deze traditie wil verbreken.’11
Van het ministerie van Binnenlandse Zaken kwam een brief waarin het verbod
werd afgekeurd.
Allerlei boeken zorgden eveneens voor opschudding, zoals Ik Jan Cremer van Jan
Cremer uit 1964 en Nader tot U van G.K. van het Reve uit 1965. Het laatste leidde
tot een beschuldiging van godslastering waarbij de volgende passage in het geding
was: ‘En God zelf zou bij mij langs komen in de gedaante van een éénjarige muisgrijze
ezel en voor de deur staan en aanbellen en zeggen “Gerard dat boek van je - weet je
dat ik bij sommige stukken gehuild heb”. “Mijn Heer en mijn God. Geloofd zij Uw
naam tot in alle Eeuwigheid. Ik houd zo verschrikkelijk veel van U”, zou ik proberen
te zeggen, maar halverwege zou ik al in janken uitbarsten en Hem beginnen te kussen
en naar binnen trekken en na een geweldige klauterpartij om de trap naar het
slaapkamertje op te komen zou ik hem Drie keer achter elkaar langdurig in zijn
Geheime Opening bezitten, en daarna een presentie-eksemplaar geven, niet
gebrocheerd, maar gebondenniet dat gierige en benauwde - met de opdracht “Voor
de Oneindige zonder Woorden”.’12
Met het toneel was het niet veel anders. In 1969 werd bijvoorbeeld De Smoeshaan
van Plautus nog verboden omdat er een coïtus in werd gesuggereerd en mannen met
enorme fallussymbolen over het toneel liepen. Het was echter een van de laatste
ingrepen van deze aard. Hetzelfde toneelstuk werd later niet meer verboden. De
popmusical Hair waarin veel bloot voorkwam, leverde geen problemen. En zelfs de
bloemen werden geboeid van Arrabal, waarin onder meer een homoseksuele vrijscène
van mannelijke gevangenen wordt uitgebeeld en de godsdienst wordt bespot, kon
ongehinderd worden opgevoerd.
Hetzelfde gold voor films. Wat eerst niet mocht, bleek later wél te mogen. De
Franse film Les Amants werd eerder drie keer afgekeurd en in 1968 goedgekeurd.
In de Zweedse film Ik ben nieuwsgierig werden zonder coupures vier scènes getoond
waarin geslachtsgemeenschap werd bedreven. De directeur van de Algemene Centrale
Commissie voor de Filmkeuring zei er in 1968 dit van: ‘Vandaag keurden wij, zonder
één stem tegen, een film over de Finse sauna
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goed en wel voor alle leeftijden. Ik ben nu vijf jaar voorzitter en ik kan U wel
verzekeren dat deze goedkeuring er drie jaar geleden niet doorgekomen zou zijn.
Naaktheid in de film was kortgeleden taboe. Nu niet meer, mits de opnamen decent
zijn [...]’13
Ook op openbare bijeenkomsten met de nieuwe naam ‘teach-in’ werden dezelfde
onderwerpen besproken en discussieerde men, dikwijls onder het publieke oog van
de televisie, over seksualiteit, over de vraag of God dood was, of Nederland een
republiek moest worden, of Nederland uit de Nato moest en Amerika uit Vietnam.
Vaak gingen dit soort bijeenkomsten gepaard met een demonstratieve bezetting van
de openbare weg of van gebouwen die dan veelal door de politie, eerst met veel en
later met minder geweld, werden ontzet.

Eindnoten:
1 Zie H. Daudt en B.A. Sijes, Beeldreligie, Amsterdam 1966, p. 15 e.v.; meer precieze gegevens
in de bijlage van dit boek.
2 Rinus Ferdinandusse, Jan Blokker, Dimitri Frenkel Frank, Zo is het toevallig ook nog 's een
keer, Amsterdam 1966, p. 11.
3 Zie Johan Goudsblom, On High and Low in Society and Sociology, A Semantic Approach to
Social Stratification, paper presented at the 18th World Congress of Sociology, Varna, Bulgaria,
1970.
4 Zie hiervoor de vele kranteartikelen en brieven in noot 1 en J. van den Berg, e.a. Zo is het,
Amsterdam 1964; zie ook noot 7, 8 en 16; een ander illustrerend boek is W. Hazeu, Wat niet
mocht, Amsterdam 1972.
5 Zie Wim Ibo, En nu de moraal van dit lied, 75 jaar Nederlands Cabaret, Amsterdam 1970, p.
512 en elders.
6 Noot 2, p. 7.
7 Zie Hans Verhagen, De gekke wereld van Hoepla, Amsterdam 1968.
8 Zie Ad Kooyman, Philip van Tijn, Aan die vuile viezerikken van de VPRO ... en andere vrolijke
brieven. Z.p. z.j.
9 Zie Hans Keller, Daniël de Lange, Theater in de Tijd, Boekenweekgeschenk, 1967.
10 Een voorbeeld hiervan is het tv.-programma van Koos Postema, ‘Een groot uur U’.
11 Noot 5, p. 609.
12 E.J. de Roo, Godslastering, Rechtsvergelijkende studie over blasfemie en andere religiedelicten,
Deventer 1970, diss., pp. 113 e.v.
13 ‘Het moderne leven’, in Elsevier's Weekblad, 4 mei 1968.
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2 ‘Taboe’, voorlopige vraagstelling
De boven beschreven gebeurtenissen werden in die tijd zelf herhaaldelijk met een
vreemd woord gekarakteriseerd.
Dat woord was ‘taboe’.
De schrijvers van ‘Zo is het...’ gebruikten het zelf, in een boek dat na afloop van
het programma verscheen: ‘Zo is het...’ heeft [...] taboes doorbroken. Ook elders, in
krante- en tijdschriftartikelen werd het gebruikt en in sommige, meer gedistantieerde
beschouwingen nam het een centrale plaats in.14 Het kwam kennelijk goed van pas.
Wanneer de omschrijving van het begrip bij Van Dale wordt vergeleken met de
boven beschreven gebeurtenissen, hoeft dit ook niet te verbazen. ‘Taboe’ betekent
daar: ‘onschendbaar, aan het gewone gebruik onttrokken, of als zelfstandig
naamwoord, verbodsbepaling, daaraan mag niet geraakt, daarover mag niet gesproken
worden’.15 Het is duidelijk dat het begrip gebruikt kon worden voor de vermijdingen
en terughoudendheden die werden doorbroken.
Toch ontbreekt een aantal elementen in de omschrijving die typerend lijken voor
de gebeurtenissen waarop het begrip gericht werd en die moeten worden toegevoegd
om het als ‘attenderend’ begrip te kunnen gebruiken en er de vraagstelling mee onder
woorden te kunnen brengen. Eén van die kenmerken van de gebeurtenissen was het
ongemerkte, het vanzelfsprekende. Bij Van Dale heet ‘taboe’ als zelfstandig
naamwoord ‘verbodsbepaling’ zonder meer en ontbreekt dit element. Een
verbodsbepaling - bij voorbeeld niet door rood licht mogen rijden - is, evenals de
controle die op de naleving ervan wordt uitgeoefend, veelal expliciet geformuleerd
en de betrokkenen bekend. Van een taboe daarentegen zijn de betrokkenen zich
doorgaans minder goed bewust. De omzichtigheid waarmee men gewoon was zich
over de genoemde onderwerpen uit te laten, was sterk vanzelfsprekend - het hoorde
eenvoudig zo - en ook het verbod op een minder eerbiedige omgang werd nauwelijks
als zo-
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danig ervaren. Pas toen er taboes waren doorbroken, werd het bestaan ervan
duidelijker en drong de druk, die de betrokkenen op zichzelf uitoefenden, scherper
tot het bewustzijn van sommigen door.
Het tweede element dat in de omschrijving bij Van Dale ontbreekt, slaat niet zozeer
op de vanzelfsprekende vermijdingen zelf als wel op hen die het begrip gebruiken.
Zoals bij alle begrippen en uitspraken valt ook bij ‘taboe’ niet alleen de vraag te
stellen wat het zegt over waar het op gericht wordt, maar ook wat het uitdrukt over
degenen die het begrip zelf gebruiken. In woordenboeken wordt over het algemeen
aan deze twee functies en aan hun gespannen verhouding weinig aandacht besteed.
Meestal hanteert men een tweedeling waarin woorden óf als objectieve begrippen
óf als subjectieve uitdrukkingen worden opgevat. De werkelijkheid is echter anders.
Slechts bij enkele woorden - zoals technische termen aan de ene en
gevoelsuitdrukkingen aan de andere kant - overheerst één van de functies in die mate
dat de andere kan worden genegeerd. De meeste begrippen daarentegen bevinden
zich ergens op wat is voor te stellen als een continuüm tussen twee polen en hun
plaats op dat continuüm geeft het gewicht weer van de twee functies ten opzichte
van elkaar. Dit geldt ook voor het begrip ‘taboe’ en de omschrijving is onvolledig
en misleidend als behalve de meer aanwijzende betekenis ook niet de intenties worden
genoemd die in het gebruik van het begrip meeklinken. Het begrip is behalve een
middel ter oriëntatie ook een slagwapen in sociale strijd.
Het typerende van het begrip ‘taboe’ in dit verband is dat het inderdaad op
vanzelfsprekende vermijdingen wijst, maar dat deze uitspraak overwegend op andere
mensen betrekking heeft. ‘Zij’ zijn het die taboes bezitten, en ‘wij’ zijn het die dit
doorzien. Taboes zijn vanzelfsprekende vermijdingen, die in de eerste plaats bestaan
voor hen die ze niet als zodanig ervaren. Maar er is meer. Het begrip ‘taboe’ géldt
niet alleen anderen, het tréft hen ook. Zij die het begrip gebruiken, stellen zich niet
alleen búíten, maar ook bóven hen die taboes eerbiedigen. Zij vinden taboes onnuttig,
onredelijk, overbodig en achterhaald. Taboes, daar zijn ze tegen, en zij die er voor
zijn, wijzen dan ook het gebruik van dat begrip van de hand. Het waren de
voorstanders van de genoemde programma's die het begrip gebruikten en met deze
definiëring van de gebeurtenissen te kennen gaven zich verheven te voelen boven
hen die de vermijdingen
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niet als zodanig beschouwden. Zij zagen zichzelf als verlicht en beweerden bij
voorbeeld dat een tv.-programma waarin taboes werden doorbroken, bijdroeg tot
deconditionering, tot bewustwording, tot de menselijke keuzevrijheid en wellicht
zelfs tot het menselijk geluk.16 De tegenstanders hadden een andere zienswijze en
gebruikten het begrip niet. Zij hadden het over een verlies aan menselijke waardigheid
en over een krenking van wat hun heilig was.
Deze verheffende functie is het tweede element dat aan de omschrijving van het
begrip ‘taboe’ moet worden toegevoegd, juist om de valstrik die het vormt weer los
te kunnen knopen. Zónder deze explicitering zou de schrijver immers gedwongen
zijn geweest om, zo gauw hij het woord gebruikt, zich ook zelf boven taboes te
verheffen. Mét deze explicitering is het hem mogelijk zich van deze waarderende
functie te distantiëren en te verklaren dat hij niet bij voorbaat partij wil kiezen, maar
juist wil weten wat de ‘waarden’ of functies zijn van die taboes, en waarom zij
ontstaan zijn en doorbroken worden. Deze restrictie is het derde element dat hier aan
de omschrijving van het begrip ‘taboe’ moet worden toegevoegd om er de
vraagstelling van dit boek in eerste aanleg mee aan te geven: hoe zijn mensen aan
deze taboes gekomen; waarom hebben ze deze taboes doorbroken en wat betekende
die verandering voor hun omgang met elkaar?

Eindnoten:
14 Bijv. H.M.M. Fortmann, ‘Funktie van het taboe’, Maandblad voor Geestelijke Volksgezondheid,
XXIV, 1969, pp. 228-235; en I. Swelheim, Het taboe in onze realiteit, Sex Libris, Den Haag
1968.
15 Van Dale, Groot woordenboek der Nederlandse taal, 's-Gravenhage 1950 en 1970.
16 Zie interview met A. Kleywegt en J. Blokker in de Volkskrant 21 december 1974.
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3 Een sociologisch perspectief
Het zoëven genoemde probleem met het gebruik van het begrip ‘taboe’ lijkt misschien
maar een kwestie van woorden. Er is echter meer aan de hand. De sterke
verbondenheid van attenderende en waarderende functies wijst erop hoe te midden
van vrij plotselinge veranderingen de kansen op nieuw inzicht weliswaar toenamen
maar hoe tegelijk dit inzicht werd gekleurd door een keuze voor één van de partijen
die bij die veranderingen betrokken waren. Deze voorkeur was weinig bewust. Niet
na ampele overwegingen spraken sommigen zich tegen taboes uit. Men voelde zich
veel meer direct en spontaan betrokken bij één van de partijen en zocht vanuit die
betrokkenheid naar woorden om de nieuwe gebeurtenissen te definiëren én te
waarderen. Zoals gezegd is dit boek een poging om die partijkeuze voorlopig op te
schorten en de kansen tot een meer gedistantieerd inzicht aan te grijpen. Derhalve
distantieerde ik mij van het denigrerend gebruik van het begrip ‘taboe’. Het zou
echter al te naïef zijn te menen dat met deze verklaring voldoende garanties verkregen
zijn om de eigen - vaak ongemerkte - betrokkenheid te kunnen controleren. Daarvoor
is meer nodig. Het vereist een meer algemene visie op mensen, die in samenwerking
en rivaliteit met anderen verworven kan worden. Daartoe kreeg ik de mogelijkheden
op het Sociologisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam, en het perspectief
waarmee ik daar vertrouwd raakte, gebruik ik in deze studie.
Mijn kennismaking met wat toen meer een paar interessante gedachten leek dan een
sociologische theorie, vond plaats te midden van de tamelijk tumultueuze
gebeurtenissen in de late jaren zestig. In die tijd werden zij die zich daar voorbereidden
op het doctoraalexamen sociologie geconfronteerd met de zo juist benoemde
hoogleraar Goudsblom. Zijn antwoord op de vraag wat het maatschappelijk nut van
de sociologie was, luidde toentertijd: ‘Geen.’ Deze mening was weinig bemoedigend
maar prikkelde wel. Te midden
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van conservatieve maar vooral progressieve bekentenissen was het geluid van een
man in de eerste plaats trouw aan de ‘partij van de waarheid’ apart. Zijn colleges
waren boeiend door de helderheid en scherpte waarmee hij veel van wat sociologie
heette, terugbracht tot wat het was: op z'n slechtst holle pretenties en op z'n best een
terecht bescheiden poging de grote problemen van het samenleven te verhelderen.
Voor andere sociologen was hij een mythejager die kon worden gevreesd door
zijn weigering de schone schijn van het vak te delen. In eigen ogen zal hij veel meer
een vreedzame verzamelaar van curiosa zijn geweest die vooral daaraan hun waarde
ontleenden dat anderen ze voor kostbaar hielden.
De scholing die hij studenten gaf, bood ongetwijfeld de mogelijkheid om de clichés
van die dagen te doorzien en ook eigen stellingname eens met argwaan te bekijken.
Toch was deze houding, die zijn zekerheid vooral ontleende aan het aantonen van
de schijnzekerheid van anderen, op zichzelf wat weinig inspirerend om behalve het
kritisch doordenken van wat anderen te zeggen hadden, ook zelf een bijdrage te
leveren. Het gevaar was niet denkbeeldig dat het intellectuele wapen zich tegen de
gebruiker zelf zou gaan keren. De hoge intellectuele standaard, als deel van het
geweten, kon hem dwingen zó snel achter elk antwoord een nieuwe vraag te stellen
dat de lust tot antwoorden hem zou vergaan en hij in de onvermijdelijke spanning
tussen vraag en antwoord, of tussen probleem en oplossing, steeds weer de zijde van
de eerste zou moeten kiezen.
Het was echter Goudsblom zelf die deze balans enigszins herstelde door zijn
studenten in contact te brengen met een andere, veel oudere socioloog die aan de ene
kant voldeed aan zijn eisen van intellectuele integriteit en aan de andere kant naast
een strijdbaar en afwijzend ‘zo is het niet’ een even strijdbaar en bevestigend ‘zo is
het wel’ liet horen. Het was de van origine Duitse socioloog Norbert Elias.
Hij gaf in die jaren gastcolleges en wat hij te vertellen had, sloot wonderwel aan
bij de problemen van die dagen. In de spanningen en conflicten waarvan hierboven
een indruk gegeven is, stonden veel studenten aan de kant van hen die meenden dat
het hoog tijd werd om een aantal overbodige taboes de wereld uit te helpen. Hierover
had Norbert Elias wat te zeggen. Hij had, zo vertelde hij, onderzoek
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gedaan naar de ontwikkeling op lange termijn van de restricties die mensen elkaar
en zichzelf opleggen en was tot de conclusie gekomen dat deze restricties, in het
algemeen gesproken, waren toegenomen.
Dat intrigeerde. Als hij gelijk had, dan was het van twee één. Of ‘wij’ waren bezig
de loop van de geschiedenis een verrassende wending te geven of ‘onze’ idealen
waren niet meer dan fantasie en op een of andere wijze strijdig met de feitelijke gang
van zaken. Een snel antwoord was niet te geven en toen bleek dat ‘we’ niet goed
wisten wat er eigenlijk gebeurde, leek het verstandig eerst maar eens te kijken wat
Elias nou precies beweerde.
Gaandeweg bleek dat zijn opmerkingen over de ontwikkeling van menselijke
restricties niet op zichzelf stonden maar pasten in een meer algemene visie op mensen,
die ik hier eerst, met behulp van een viertal uitgangspunten uiteenzet.17
Het eerste uitgangspunt van het sociologisch perspectief van Elias is de notie dat
mensen dóór en dóór sociaal zijn.18
Erg opzienbarend lijkt deze uitspraak niet. Toch druist hij bij consequente
doordenking in tegen bepaalde denkgewoonten.
Zo wordt in de meer gangbare sociologie het doel van dit vak op de volgende wijze
aangegeven. Sociologen bestuderen niet alles. De eerste beperking is uit de aard der
zaak dat het om mensen moet gaan en de tweede dat de bestudering van fysische en
biologische processen in het leven van mensen maar beter aan andere geleerden
overgelaten kan worden. Tot zover zijn er geen problemen. De gebruikelijke beperking
is hiermee echter niet afgelopen.
De sociologie is maar één van de niet-natuurwetenschappen die zich met mensen
bezighouden en ook binnen die familie der sociale wetenschappen worden de taken
verdeeld. De sociologie bestudeert slechts een aspect van mensen en richt zich op
‘de mens’, voor zover hij - duurzaam - samenleeft met anderen. Het object is de
‘homo sociologicus’.
Met de andere sociale wetenschappen is het in deze taakomschrijving niet anders
gesteld. Ook zij bestuderen slechts een aspect en hun object heet dan ‘homo
economicus’, ‘homo politicus’ en wat dies meer zij. Al deze abstracte ‘homines’
vormen te zamen het object van de sociale wetenschap. Mensen in hun geheel
onttrekken zich kennelijk aan de wetenschappelijke nieuwsgierigheid.19
Deze voorstelling van zaken lijkt bescheiden, maar is het niet.
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In feite verstrekt ze een vrijbrief om over ‘het raadsel mens’ de eigen fantasie de
vrije loop te laten en het behagelijke gevoel te houden niet als een ding of dier bepaald
te worden maar om zelf te bepalen.
De visie van Elias vormt hiervan het omgekeerde. Ogenschijnlijk lijken zijn
pretenties veel groter, maar in feite zijn ze dat niet. Hij bestrijdt in de eerste plaats
de mening dat mensen als wetenschappelijk object over verschillende wetenschappen
opgedeeld moeten worden. Die arbeidsdeling acht hij eerder voortgekomen uit de
onderlinge rivaliteit tussen wetenschappers dan in overeenstemming met de realiteit.
Zijn stelling is dat het doen en laten van mensen, of ze nu kopen of handeldrijven,
aan politiek doen of alleen zijn, begrepen en verklaard moet worden uit het primaire
gegeven dat zij bij alles op elkaar aangewezen en door en door sociaal zijn. Samen
vormen zij als ‘mensen in meervoud’ het object van de sociale wetenschap. Deze
aanval op de meer geijkte wetenschappelijke taakverdeling richt zich ook tegen de
opvatting als zouden er slechts aspecten van het menselijk leven bestudeerd kunnen
worden. De stelling dat mensen door en door sociaal zijn, is in dit verband bijna
letterlijk op te vatten. Niet alleen aan de ‘buitenkant’ of in zoverre mensen metterdaad
te zamen zijn, maar ook ‘van binnen’ of in zoverre zij alleen zijn en hun eigen
gedachten hebben en bij zichzelf te rade gaan, zijn zij sociaal. Ook daarin zijn ze in
hun omgang met elkaar geworden wat ze zijn. Noch de ‘buitenkant’, noch de
‘binnenkant’ die zich als het typisch persoonlijke laat ervaren, sluit zich op een of
andere manier af voor wetenschappelijk onderzoek, maar laten zich beide, hoe
moeilijk soms ook, begrijpen en verklaren als wat mensen met elkaar doen en elkaar
en zichzelf zodoende aandoen.
Met deze voorstelling van zaken richt Elias zich meer in het algemeen tegen de
tegenstelling tussen ‘binnen’ en ‘buiten’ of - in de beeldspraak die hij noemt en
bekritiseert - tussen ‘schaal’ en ‘kern’. Dit soort tegenstellingen mag een zeker nut
hebben om bij voorbeeld de positie van organen ten opzichte van het lichaam in zijn
geheel aan te geven, maar voor de verhouding tussen psychische en sociale processen
werkt de beeldspraak vertekenend. Hoezeer mensen ook het gevoel mogen hebben
van een ‘innerlijk’ dat zich laat scheiden van een ‘uiterlijk’, dit ‘innerlijk’ laat zich
niet vinden door in een opengesperde mond te kijken, door de schedel te lichten of
de borstkas te openen. Het betreft hier een vorm van zelfervaring waarvan de aard
zich wijzigt met de veranderingen in de omgang
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tussen mensen en hoe reëel het als gevoel ook mag zijn, het laat zich alleen verklaren
vanuit die omgang tussen mensen.
Voor het type mensen die deze vorm van zelfervaring in sterke mate kennen en
het overeenkomstige beeld van de menselijke realiteit hanteren, gebruikt hij de term
‘homo clausus’ en tegen dit mensbeeld trekt hij ten strijde. Het verzet dat hij met
deze strijd oproept bij hen die dit beeld hanteren - en dat doet in meerdere of mindere
mate iedereen die deel uitmaakt van meer geschoolde groeperingen in ons soort
samenlevingen en in staat is zijn boeken te lezen - vindt zijn grond in de wens de
zelfstrelende gedachten van de ‘homo clausus’ te behouden. Als mensen inderdaad
door en door sociaal zijn dan kan al snel de vraag opkomen wat er in dat geval
overblijft van ‘mijn’ persoonlijke autonomie, van ‘mijn’ recht mijn eigen leven in
te richten en er vorm en betekenis aan te geven. Inderdaad moeten deze gedachten
verregaand herzien worden. De mogelijkheid om zelf het leven te sturen hoeft niet
ontkend te worden, maar genuanceerd en de betrekkelijkheid ervan vergroot. De
keuzemogelijkheden die het leven biedt zijn beperkt en die beperkingen zijn veelal
niet het werk van herkenbare individuen, maar de anonieme som van in elkaar
grijpende handelingen. Bovendien is de taxatie en zijn de motieven en impulsen die
tot handelen leiden ook geen persoonlijk gegeven zonder meer, maar een produkt
van opvoeding, scholing en andere ervaringen waarvan de werking evenmin door
de betrokkenen helder wordt overzien.
Dezelfde relativering en nuancering geldt behalve de handelingsvrijheid ook de
uniciteit van een individu. Het feit dat ieder schepsel uniek is, valt niet te ontkennen.
Evenals bij andere zoogdieren vormen bij voorbeeld zijn aderen een patroon dat
alleen bij hem te vinden is. Deze constatering is hier echter weinig ter zake. Het gaat
niet om deze vorm van uniciteit die even zo goed een blijk van toevalligheid genoemd
kan worden, maar om een persoonlijk gevoel of besef van uniciteit die een mens tot
uitdrukking brengt in wat hij als het meest van zichzelf ervaart, in een
liefdesverhouding, in een kunstwerk van welke allure dan ook, in een
vrijetijdsbesteding of in een wetenschappelijk produkt. Ook deze activiteiten vormen
de vrucht van wat de desbetreffende persoon in zijn bindingen met anderen ervaren
en verwerkt heeft en juist van dit soort persoonlijke produkten geldt de uitspraak dat
het sterk persoonlijke karakter een verregaande sociale vorming veronderstelt, en
het persoonlijke niet
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tegen het sociale moet worden uitgespeeld maar ermee moet worden verbonden.
Behalve een krenking van gevoelens van eigenwaarde, biedt de strijd tegen de
‘homo clausus’ echter ook opbeurende gedachten. Met het beeld van de gesloten
mens richt Elias zich ook tegen de schaduwkant van die zonnige gevoelens. Het
geloof in de persoonlijke autonomie gaat dikwijls samen met de ervaring als zou een
mens in feite alleen in het leven staan en door een kloof van anderen gescheiden zijn.
Als gevoelens mogen deze ervaringen echt zijn, zij zijn niet onvermijdelijk in de zin
van ‘nu eenmaal met het leven gegeven’. In tegendeel, als er iets over ‘de natuur’
van mensen te zeggen is dan is het wel dat zij ‘van nature’ op elkaar zijn aangewezen.
Op talloze manieren hebben zij elkaar nodig, voor het verkrijgen van voedsel en voor
het instandhouden van de soort, voor de verdediging van eigen leven en voor het
verkrijgen van kennis, voor de ervaring van gezelligheid en voor wat al niet... Al
deze elementaire menselijke behoeften kunnen alleen bevredigd en nader gevormd
worden in de omgang van mensen met elkaar en zonder die omgang kunnen zij het
leven niet behouden. Om deze ‘waarheid’ in een beeld te vangen, stelt Elias in plaats
van de ‘homo clausus’ de ‘homines aperti’, de open mensen.
De notie van het fundamenteel sociale van mensen leidt tot een tweede uitgangspunt
van het sociologisch perspectief van Norbert Elias, waarmee hij eveneens
gebruikelijke gedachten bestrijdt en tot nieuwe aanzet.20
Mensen zijn op elkaar aangewezen. Ze zijn afhankelijk van elkaar en omdat ze
afhankelijk van elkaar zijn kunnen ze dwang op elkaar uitoefenen en hebben zij anders gezegd - macht over elkaar. Voor deze spanning tussen mensen, die een
integraal deel vormt van alle menselijke verhoudingen, gebruikt Elias het begrip
‘machtsbalans’ en met het centraal plaatsen van dit begrip gaat hij in tegen een meer
gangbare voorstelling van zaken.
In de tijd dat Elias gastcolleges in Amsterdam gaf, werd in de sociale
wetenschappen weinig over macht gesproken, en voor zover dat wel gebeurde, werd
niet op het wederzijdse karakter gewezen.21 Bovendien werd het begrip veelal
gereserveerd voor grotere verbanden, zoals de verhouding tussen klassen, tussen
landen en groepen van landen en werd het dikwijls in absolute, reïficerende en
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diskwalificerende zin gebruikt. De ene groepering had alle macht en dat deugde niet.
Elias corrigeerde dit en maakte duidelijk dat macht als een relationeel begrip gebruikt
dient te worden. Macht is een deel van alle menselijke verhoudingen en slaat niet op
wat iemand wel bezit en een ander niet, maar op wat de een doet en kan doen en de
ander terug kan doen, waarbij - hoe ongelijk ook de kansen verdeeld mogen zijn die ander nooit volstrekt machteloos is.
Zijn opmerkingen over macht zijn niet alleen verhelderend maar ook spannend.
Allerlei dagelijkse gebeurtenissen krijgen een wijdere betekenis door de verbanden
die zichtbaar worden tussen de machtsbalansen in huiselijke kring en die van wijdere
maatschappelijke groepen. Echtelijke twisten over wie er de afwas zal doen en wie
de kinderen naar bed zal brengen, worden tot conflicten die samenhangen met
veranderingen in de machtsbalansen tussen mannen en vrouwen die op hun beurt
verbonden zijn met ontwikkelingen in groter verband, waarin bij voorbeeld een
typisch mannelijke machtsbron als lichaamskracht minder belangrijk wordt en allerlei
verzorgende functies die vrouwen niet van nature maar wel van ‘oudsher’ vervullen,
in aantal en gewicht toenemen.
Een poging om dit inzicht tijdens of na een ruzie ook eens te berde te brengen
heeft overigens niet altijd voor beide partijen een bevrijdende en verhelderende
werking. Zij die tot groeperingen behoren van wie de machtskansen relatief het
grootst zijn maar niettemin kleiner worden, protesteren tegen deze voorstelling van
zaken. Hun overwicht is te gering geworden om vrijelijk over macht te praten. Zij
moeten behoedzaam zijn en bagatelliseren hun macht om de geleden schade zoveel
mogelijk te beperken.
Maar ook zij die tot groeperingen behoren wier machtskansen relatief het kleinst
zijn maar niettemin groter worden, bieden weerstand tegen het denken in termen van
macht. Zij verwijten hun die dit woord gebruiken, op macht belust te zijn en denken
van zichzelf, met de weigering om de term te gebruiken, boven de machtsstrijd zelf
verheven te zijn. Het feit dat het uitspelen van dit verwijt zelf een onderdeel is van
een machtsstrijd, blijft in het duister.
Na het fundamenteel sociale van mensen en de centrale betekenis van de term
‘machtsbalans’, volgt een derde uitgangspunt van het sociologisch perspectief van
Elias.22
In de gangbare sociologische, maar ook in meer algemene litera-
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tuur worden ‘de samenleving’ en ‘de individuen’ die de samenleving met elkaar
vormen, dikwijls als twee gescheiden zaken voorgesteld.23 Uit zinsneden als ‘de
gevangene bereidt zich voor op zijn terugkeer in de samenleving’ of ‘oude mensen
verliezen het contact met de samenleving’ spreekt de gewoonte de samenleving te
reïficeren, als een ding voor te stellen waar mensen buiten maar ook binnen kunnen
staan. In werkelijkheid is de samenleving niet zo'n substantie. Het is niets anders dan
wat mensen met elkaar doen en gedaan hebben. Een gevangene is dan ook nooit
buiten de samenleving geweest en kan er evenmin in terugkeren. Ook oude mensen
verliezen niet het contact met de samenleving maar verliezen contacten.
Kritiek op dit soort zinnen wekt gauw irritatie, omdat de bedoeling duidelijk lijkt.
Dat is echter de vraag. De bovengenoemde beeldspraak - want daar gaat het om - is
diffuus. Er wordt wel iets opgeroepen maar wat er meer precies aan de hand is, blijft
onduidelijk. Bovendien - en dat is een groter bezwaar - klinken er allerlei
vooronderstellingen in mee over wat normaal is of zou moeten zijn, die
onuitgesproken blijven. In het voorbeeld van de gevangene identificeert de spreker
zich met de mensen die niet gevangen zitten. Zij vormen voor hem de samenleving
en daarmee het normale leven, terwijl het zeer de vraag is in hoeverre deze
identificatie ook voor de gevangene zelf geldt. Misschien richt hij zich wel in de
eerste plaats op een groep mensen voor wie het gevangen zitten een regelmatig
terugkerend deel van hun leven uitmaakt.
Het gevaar van dit taalgebruik komt waarschijnlijk nog duidelijker naar voren
wanneer de samenleving niet als een substantie maar als een organisme wordt
voorgesteld, met zijn eigen behoeften. Uit zinsneden als ‘een groeiende samenleving’,
‘een levende samenleving’, ‘de behoefte van de samenleving aan...’, of ‘uit de
behoefte van de samenleving vloeit nu een keer voort...’ spreekt het terechte besef
dat een samenleving meer is dan een verzameling individuen. Er blijkt echter tevens
de neiging uit om te overdrijven en die samenleving een eigen leven toe te schrijven,
met als gevolg dat deelbelangen van mensen maar al te gauw in negatieve of in
positieve zin worden uitgebreid tot de behoefte van het organisme en daarmee tot
het algemeen belang, en interne machtsverschillen worden gelegitimeerd als onmisbaar
of functioneel voor het in stand houden van het grote geheel.
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Van deze organische beeldspraak is het nog maar een stap naar een taalgebruik waarin
de samenleving tot een persoon wordt verheven die niet alleen behoeften heeft maar
ook voor zijn daden verantwoordelijk gesteld kan worden en dienovereenkomstig
schuldig kan worden verklaard. Uit zinnen als ‘de kapitalistische maatschappij buit
de derde wereld uit’ of ‘de samenleving maakt de mensen ziek of krankzinnig’ blijkt
wel zeer duidelijk de neiging om het zelfstandige van een samenleving ten opzichte
van de betrokken individuen te overschatten, met als gevolg dat de precieze condities
van onderdrukking en ziekten in het duister blijven door gemakshalve de samenleving
in haar geheel schuldig te verklaren.
Met de zoëven gegeven kritiek op reïficerend en personifiërend taalgebruik is het
probleem van de verhouding tussen individuen en de samenleving die zij met elkaar
vormen echter bepaald nog niet de wereld uit. Het gevaar is niet denkbeeldig dat zij
die ervoor pleiten de samenleving niet als een substantie, een organisme of als een
persoon voor te stellen, van de weeromstuit in een ander uiterste vervallen en in hun
beeld van de sociale werkelijkheid geen recht doen aan het feit dat het weliswaar om
niets anders gaat dan wat mensen met elkaar doen en gedaan hebben, maar dat deze
mensen niettemin samenlevingsverbanden vormen die een dwingende en dikwijls
onvoorziene werking hebben ten opzichte van wat zij of hun nageslacht verder doen.
In een poging om de eenzijdigheden van beide partijen te vermijden en om de
tegenstellingen enigermate te boven te komen, introduceerde Elias de term ‘figuratie’.
Hij beoogde hiermee in het denken over mensen en hun wijze van samenleven, niet
het startpunt óf bij de individuen óf bij de samenleving te leggen, maar om van meet
af aan het leven van mensen te plaatsen binnen het geheel van samenlevingsverbanden
die zij in hun onderlinge afhankelijkheid met elkaar vormen.
Het vierde en laatste uitgangspunt in het sociologisch perspectief van Elias is de
notie van het ontwikkelingskarakter van menselijke samenlevingen.24 Op het eerste
gezicht lijkt ook hier sprake van een evidentie. Wie zal willen ontkennen dat
samenlevingen veranderen? Toch is het een hardnekkig gebruik om de samenleving
als een substantie voor te stellen waarin of waaraan wel iets verandert, maar die zelf
kennelijk onveranderlijk is. Elias gebruikt ter verheldering
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van dit probleem het beeld van de wind. In het dagelijks taalgebruik spreekt men
soms van ‘de wind waait’ alsof er iets is dat waaiend voorbij gaat. In feite bestaat er
echter niet zo iets als de wind die waait en het zou derhalve juister zijn om - zoals
ook gebeurt - te spreken van ‘het waait’. Hetzelfde kan gezegd worden van de
zinsnede dat de samenleving verandert. Ook hier wordt iets opgevoerd dat aan het
veranderen is. In feite bestaat er echter niet zo'n ding. De samenleving verandert niet,
maar samenleven zelf is veranderen, is beweging en wat mensen als een eenheid
voorkomt die verandert, is niets anders dan een continue reeks veranderingen.
Dezelfde misvatting is ook duidelijk te maken aan de hand van het genoemde dilemma
tussen individuen en de samenleving. De samenleving wordt, zoals gezegd, in deze
tegenstelling doorgaans als een substantie opgevat die dan weliswaar kan veranderen,
maar als zodanig gegeven blijft. Zodra men zich realiseert dat zo'n substantie niet
bestaat, verdwijnt het dilemma individu-samenleving. Het gaat dan in feite om niets
anders dan om mensen die in hun onderlinge afhankelijkheid samenlevingsverbanden
vormen die voortdurend in beweging zijn.
Met deze correctie is de kous echter niet af. Behalve dat menselijke
samenlevingsverbanden bewegende verbanden zijn, wijst Elias er tevens op dat deze
beweging of deze dynamiek van figuraties niet zomaar, chaotisch of kris-kras verloopt,
maar een eigen regelmaat of structuur vertoont, die - en dat is het eigenaardige weliswaar uit niets anders bestaat dan wat mensen met elkaar doen en gedaan hebben,
maar toch niet door hen wordt overzien, voorzien en gepland.
Deze gestructureerde ontwikkeling, die derhalve een relatieve autonomie bezit ten
opzichte van de betrokken individuen, vormt volgens Elias het eigenlijke object van
de sociologie en hij beschouwt het als de taak van sociologen om deze eigenaardige
ontwikkelingen te bestuderen en duidelijk te maken hoe elke dag opnieuw interacties
van mensen die op korte termijn gewild zijn, op langere termijn voortkomen uit en
leiden tot onderlinge afhankelijkheden die niet gewild zijn. Een scherp besef van het
ongewild bepaalde én bepalende van het leven van alle dag kan een verlammende
werking hebben en grote idealen doen omslaan in even grote teleurstellingen. Elias
wijst er echter op dat dit besef een noodzakelijke voorwaarde is, niet alleen om zich
te wapenen tegen teleurstellingen, maar om de realisatiekansen van die idealen zo
groot mogelijk te doen zijn.

Eindnoten:
17 Zie voor bibliografie van het werk van Norbert Elias: Peter R. Gleichmann, Johan Goudsblom,
Hermann Korte (eds.), Human Figurations. Essays for/Aufsätze für Norbert Elias, Amsterdam
1977; zie ook Peter Gleichmann, Johan Goudsblom und Hermann Korte (eds.), Materialien zu
Norbert Elias' Zivilisationstheorie, Frankfurt a.M. 1979.
Voor de weergave van de sociologische visie van Elias heb ik gebruik gemaakt van het werk
van Johan Goudsblom, Balans van de Sociologie, Utrecht-Antwerpen 1974 en Sociology in the
Balance, Oxford 1977. De hier gebruikte indeling is ook grotendeels aan hem ontleend.
18 Het heeft weinig zin alle passages in het werk van Elias te noemen die hier van belang zijn. Ik
volsta met enkele verwijzingen. Zie Norbert Elias, Ueber den Prozess der Zivilisation, 2. Bnd.,
Basel 1939; 2e ed. Bern-München 1969 en paperback ed. Frankfurt am Main 1976, Einleitung
p. XVIII e.v. (deze inleiding ontbreekt aan de eerste editie). Zie ook ‘Sociology and Psychiatry’,

Paul Kapteyn, Taboe, ontwikkelingen in macht en moraal speciaal in Nederland

19

20

21

22
23

24

in S.M. Foulkes, G. Steward Prince (eds.), Psychiatry in a Changing Society, London 1969,
pp. 117-144.
Zie Ralf Dahrendorf, Pfade aus Utopia, Arbeiten zur Theorie und Methode der Soziologie,
München 1967; en daaruit ‘Homo-Sociologicus,Versuch zur Geschichte, Bedeutung und Kritik
der Kategorie der sozialen Rolle’, pp. 128 e.v.
Ook hier volsta ik met een enkele verwijzing. Zie Norbert Elias, Wat is Sociologie,
Utrecht-Antwerpen 1971 (vertaling van de oorspronkelijke Duitse editie Was ist Soziologie,
München 1970), met name het hoofdstuk over spelmodellen, pp. 79 e.v.
In het toentertijd veel gebruikte boek van J.A.A. van Doorn & C.J. Lammers, Moderne
Sociologie, Utrecht-Antwerpen 1962, 3e ed., komt het begrip ‘macht’ niet voor in de
inhoudsopgave waar alle centrale begrippen een plaats hebben. In Das Fischer Lexicon
‘Soziologie’ herausgb. René König, Frankfurt am Main 1958, ontbreekt het als trefwoord. In
P.J. Bouman, Fundamentele Sociologie, Utrecht-Antwerpen 1966, is wel een aparte paragraaf
aan het begrip ‘macht’ gewijd; Bouman bespreekt er Max Webers definities van macht en wijst
niet op het wederzijdse karakter van macht.
Zie noot 20, passim.
Een treffend voorbeeld van het gewraakte taalgebruik biedt Peter L. Berger, Invitation to
Sociology, a Humanistic Perspective, New York 1963; de titels van twee hoofdstukken luiden
‘Man in Society’ en ‘Society in Man’.
Zie noot 20, p. 175 en noot 18, 1. Bnd., Einleitung en 11. Bnd., Ueberblick.
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4 De civilisatietheorie
De zo juist beschreven uitgangspunten staan centraal in de algemene oriëntatie die
in dit boek wordt gebruikt, en in het overzicht dat er in dit hoofdstuk van gegeven
wordt, staan zij voorop. De feitelijke kennismaking verliep echter anders.
Zoals eerder aangegeven hadden vooral de opmerkingen van Elias over de
ontwikkeling van menselijke verboden en geboden een prikkelende werking. In de
tijd dat hij zijn colleges in Amsterdam gaf, was het streven van veel jonge mensen
sterk gericht op het afschaffen van allerlei conventies die naar eigen gevoel overbodig
waren geworden, en hun idealen richtten zich naar een toekomst waarin het leven
vrijer en ongedwongener zou zijn. Elias stelde echter dat, althans wat West-Europa
betreft, menselijke restricties in de loop der tijd aan intensiteit, reikwijdte en stabiliteit
hadden gewonnen. Het was derhalve de vraag hoe deze ontwikkeling en de toenmalige
activiteiten zich tot elkaar verhielden. Als die ontwikkeling een vrij plotselinge
wending zou ondergaan, dan leefden ‘wij’ wel in een zeer bijzondere tijd, maar als
die ontwikkeling zich in feite door zou zetten dan waren ‘onze’ idealen niet meer
dan fantasie en gebeurden er feitelijk heel andere dingen.
Om deze vragen te kunnen beantwoorden en beter te weten wat er gebeurde, was
het noodzakelijk eerst goed te weten wat Elias nu precies met zijn ‘civilisatietheorie’
bedoelde.
Hoewel zijn uitspraken over de ontwikkeling van menselijke restricties voor velen
nieuw waren, had hij ze al vele jaren eerder opgeschreven in een boek dat zijn
hoofdwerk vormt: Ueber den Prozess der Zivilisation. Het was verschenen in twee
delen vlak voor de tweede wereldoorlog.25
In het boek gaat het om een constatering waaraan een tweeledige vraag wordt
verbonden: mensen zijn zich in West-Europa in de loop van de tijd als beschaafd,
als geciviliseerd gaan beschouwen; wat houdt die beschaving of civilisering in en
hoe is zij te verklaren?
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Aard en richting van het civilisatieproces
Elias begint met de eerste vraag. Op grond van onderzoek naar het ontstaan en de
ontwikkeling van het begrip ‘beschaving’ en zijn varianten, constateert hij dat in de
loop van de Westeuropese geschiedenis - met name vanaf het einde der Middeleeuwen
tot in de achttiende en negentiende eeuw - mensen die tot de bovenlagen van de
samenleving behoorden, zichzelf steeds beschaafder zijn gaan vinden. De aard van
deze ontwikkeling probeert hij te achterhalen door bestudering van etiquetteboeken
uit de vijftiende tot en met de achttiende eeuw. De onderwerpen die in deze boeken
worden behandeld, zijn alledaags, maar de gedragscodes en de veranderingen daarin
tegelijk zeer verrassend. Het gaat om eten en drinken, om poepen en plassen, neus
snuiten en spuwen, om slapen, vechten en vrijen; kortom, om de meest primaire
menselijke behoeften en emoties.
Uit de veranderingen in deze boeken blijkt hoe mensen geleidelijk hebben geleerd
om het vlees dat zij eten niet met volle hand maar met duim, wijs- en middelvinger
en later met een vork naar de mond te brengen, om niet her en der maar afgezonderd
en te bestemder plekke hun behoefte te doen, om niet zomaar de neus te snuiten maar
daarvoor de binnenkant van de elleboog en later een zakdoek te gebruiken, om niet
met velen in één ruimte de nacht door te brengen maar om zich in afzondering ter
ruste te begeven, om bij geschillen niet het zwaard of het mes te trekken en om hun
seksuele opwellingen te beteugelen en in afzondering voorzichtiger hun gang te gaan.
Dit soort veranderingen komen uit de etiquetteboeken naar voren en het opmerkelijke
is dat in eerdere fasen de codes onder duidelijke dreiging en dwang van anderen
worden opgelegd en in latere fasen, zonder dat deze Fremdzwang geheel verdwijnt,
mensen zichzelf meer in het gareel leren houden en, anders gezegd, hun Selbstzwang
sterker wordt.
Op deze veranderingen in codes en restricties en in de aard van de dwang en
controle slaat het begrip ‘beschaving’ of ‘civilisatie’ en omdat deze veranderingen
niet kris-kras verlopen maar een bepaalde richting vertonen, spreekt Elias van een
proces van civilisering waaraan generaliserend gesproken valt te onderkennen: ‘Hoe
van zeer uiteenlopende kanten de dwang van anderen in zelfdwang verandert, hoe
menselijke bezigheden op steeds meer gedifferentieerde
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wijze achter de coulissen van het maatschappelijk leven worden teruggedrongen en
met schaamtegevoel worden bedekt, hoe de regulering van het totale drift- en
affectleven door een aanhoudende zelfcontrole steeds meer omvattend, gelijkmatiger
en stabieler wordt.’26
In dit citaat probeert Elias de aard en de richting van het civiliseringsproces te
omschrijven zonder echter te pretenderen daarmee een sluitende en volledige definitie
gegeven te hebben. In wisselende context belicht hij wisselende kanten die verrassend genoegonderling verband houden maar toch moeilijk in een korte
woordenreeks aaneen te rijgen zijn.

‘Fremdzwang’ en ‘Selbstzwang’
Eén van die aspecten betreft het volgende. In de meer algemene omschrijving werd
al gesproken van veranderingen in de richting van afnemende dwang van anderen
en toenemende zelfdwang. Dit is een centraal onderdeel dat grote aandacht krijgt.
Naarmate het niveau van civilisering stijgt, leren de afzonderlijke individuen van
kindsbeen af steeds meer zichzelf te sturen en te controleren in plaats van door
anderen gestuurd en gecontroleerd te worden. Deze ontwikkeling heeft bij
oppervlakkige beschouwing iets bedriegelijks. Zolang de dwang van anderen nog
groot is - en dat was in vroeger tijden het geval en is het bij de opvoeding van kinderen
nog steeds - is het duidelijk dat die controlerende dwang wordt uitgeoefend.
Lichamelijke straffen, stemverheffing, onthouding van elementaire begeerlijke zaken
zijn veelal direct waarneembaar, evenals de dreiging die ervan uitgaat en de schrik
die het teweegbrengt en tot gehoorzaamheid kan dwingen. Wanneer echter - en dat
is in toenemende mate onder volwassenen het geval geworden - de afzonderlijke
individuen onder dreiging en dwang geleerd hebben zichzelf te beheersen, valt het
feit van deze beheersing minder op. De tot angst verinnerlijkte dreiging, waarmee
mensen zichzelf beheersen, lijkt meer afwezig naarmate hij beter functioneert. Het
lijkt vanzelf te gaan. De kans op onbegrip wordt nog vergroot omdat, naarmate de
angstgevoelens waarmee meer primaire opwellingen zijn bedekt, beter functioneren,
de betrokkenen zichzelf ook minder bewust worden van hun eigen angsten. Zelfdwang
gaat onbewuste en daarmee dwangmatige trekken vertonen en om
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het in de termen van Freud te zeggen: de bewust sturende Ich-functies verzwakken
en de onbewust-sturende Ueber-Ich-functies nemen in kracht toe. Het eigen beschaafd
gedrag komt hun vanzelfsprekend voor, lijkt aangeboren en normaal, zoals tot
uitdrukking komt in schaamte- en schuldgevoelens die - en dat is nogmaals het
bedriegelijke - minder direct tot uiting worden gebracht omdat ze sterker en effectiever
werken.
Over deze zelfdwang in specifieke zin en dan met name over schaamtegevoelens
zegt Elias het volgende: ‘Het schaamtegevoel is een specifieke gemoedsbeweging,
het is een vorm van angst die bij bepaalde prikkels automatisch en uit gewoonte in
het individu opkomt. Het is oppervlakkig bezien een angst voor sociale vernedering
of meer in het algemeen gesproken voor superioriteitsgebaren van anderen; maar het
is een vorm van onlust of angst - en dat is het kenmerkende - waartegen een individu
zich noch door lichaamsgeweld, noch door enig andere direkte aanvalsvorm verweren
kan. Deze weerloosheid tegenover de superioriteit van anderen, dit volledig
overgeleverd zijn, komt niet zonder meer voort uit de superieure fysieke bedreiging
van anderen die hier en nu aanwezig zijn, ofschoon zij zeer zeker wel teruggaat op
de fysieke dwang die kinderen op grond van hun lichamelijke inferioriteit van hun
opvoeders ondervinden. Bij volwassenen vindt deze weerloosheid hierin haar grond
dat de mensen wier superioriteitsgebaren men vreest, in overeenstemming handelen
met het eigen geweten, met het Ueber-Ich van de weerloze en angstige, met de
zelfdwang die het individu door anderen - van wie het afhankelijk was en die
tegenover hem een zekere mate van macht en superioriteit bezaten - is bijgebracht.
Dienovereenkomstig is de angst die wij “schaamte” noemen, voor het oog van anderen
in sterke mate gedempt; hoe sterk ze ook mag zijn, ze komt niet direkt in luidruchtige
gebaren tot uitdrukking.
De opwelling van schaamte krijgt haar bijzondere kleur juist doordat hij die zich
schaamt, iets gedaan heeft of van plan was te doen waardoor hij tezelfdertijd én met
bepaalde mensen met wie hij op welke manier dan ook verbonden is of was, én met
zichzelf, met dat deel van zijn bewustzijn waarmee hij zichzelf controleert, in
tegenspraak geraakt; het conflikt dat in schaam-angst tot uitdrukking komt, is niet
alleen een conflikt van het individu met de heersende maatschappelijke mening, maar
een conflikt van het individu
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met dat deel van zichzelf dat deze maatschappelijke mening representeert; het is een
conflikt binnen zijn eigen emotiehuishouding; hij ziet zichzelf als inferieur. Hij vreest
het verlies van liefde en respect van anderen waaraan hem veel gelegen is. Hun
houding is ín hem tot een houding gestabiliseerd die hij automatisch tegenover
zichzelf aanneemt. Dat is het wat hem tegenover de superioriteitsgebaren van anderen
die op een of andere manier dit automatisme in hem actualiseren, zo weerloos maakt.’27

Rationalisering
In een passage die nauw aansluit bij het bovengenoemde citaat, wijst Elias erop hoe
het sterker worden van schaamtegevoelens samenhangt met een ander aspect van
het civiliseringsproces: de toenemende rationalisering.28
Hiermee doelt hij op de groeiende noodzaak en het groeiend vermogen van mensen
om samenhangen van een grotere reikwijdte en gecompliceerdheid te overzien en te
dóórzien, de gevolgen van eigen en andermans handelen over meerdere schakels
heen te vóórzien en daarop in denken en doen te anticiperen. Hij zegt daarvan het
volgende: ‘Beide, de versterking van de schaamte-angsten en de sterkere
rationalisering, zijn niets anders dan verschillende aspecten van de scherpere splitsing
van de individuele emotiehuishouding [...] verschillende aspecten van de toenemende
differentiëring tussen driftfuncties en driftbewakingsfuncties, tussen Es en Ich of
Ueber-Ich. Hoe verder deze differentiatie van de psychische zelfsturing is gevorderd,
hoe meer uitgesproken deze sector van de psychische stuurfuncties - die men in ruime
zin met Ich en in engere zin met Ueber-Ich aangeeft - een dubbele functie toevalt.
Deze sector vormt aan de ene kant het centrum waarvanuit een mens zich in zijn
relaties met andere dingen en wezens stuurt en vormt aan de andere kant het centrum
waarvanuit een mens deels bewust, deels ook geheel automatisch en onbewust, zijn
“innerlijk”, zijn eigen opwellingen stuurt en reguleert. Deze psychische functies die
zich in de loop van de aangegeven maatschappelijke veranderingen langzamerhand
sterker van de driftmatige opwellingen onderscheiden, de Ich- of Ueber-Ich-functies,
hebben met andere woorden in de emotiehuishouding een dubbele taak. Ze bedrijven
tegelijk een politiek naar binnen en een politiek naar buiten toe die geenszins altijd
in harmo-

Paul Kapteyn, Taboe, ontwikkelingen in macht en moraal speciaal in Nederland

35
nie, maar vaak genoeg in tegenspraak zijn met elkaar. En zo is ook te verklaren dat
in dezelfde historische, maatschappelijke periode waarin de rationalisering merkbaar
toeneemt, ook een oprukken van de schaamte- en pijnlijkheidsgrens waarneembaar
is.’29

Voortgaande civilisering bij afnemende machtsverschillen tussen sociale
lagen
Zoals gezegd baseert Elias zijn omschrijving en interpretatie van het civilisatieproces
op ontwikkelingen in de gedragscodes van adellijke bovenlagen in West-Europa,
van om en nabij de vijftiende tot in de achttiende eeuw. De strekking van zijn betoog
gaat die tijd en groepering echter te boven en al is het gebruikte materiaal minder
uitgebreid, hij maakt aannemelijk dat deze civiliseringsbewegingen niet tot die tijd
en groepering beperkt blijven maar zich van ‘boven’ naar ‘beneden’ en in bepaalde
gevallen van ‘beneden’ naar ‘boven’ in de tijd uitbreiden en voortzetten.
Het zou echter een misverstand zijn te menen dat deze uitbreiding en voortzetting
rechtlijnig zou verlopen. Het gaat om golfbewegingen waarin vertragingen en
versnellingen zijn te onderkennen die in grote lijnen parallel lopen met vergroting
en stabilisering, met verkleining en mobilisering van verschillen in macht en
afhankelijkheid tussen verschillende bevolkingslagen en -groepen. Zeer in het
algemeen zijn in zo'n ontwikkeling drie fasen te onderscheiden.
De eerste is die waarin de dreiging van de lagere of zwakkere groepering relatief
gering is en waarin het de bovenlaag relatief weinig moeite kost het verschil in macht
en aanzien te handhaven en voor beide groeperingen vanzelfsprekend te laten zijn.
De tweede is dan die waarin de dreiging van de lagere groepering weliswaar toeneemt
maar waarin het de bovenlaag nog mogelijk is door de gedragscodes te verscherpen,
zich te blijven distantiëren en hun behoefte aan status te bevredigen. Van de lagere
groeperingen zijn het slechts enkelen die tot de bovenlaag weten op te klimmen en
zich - vaak met moeite, pijn en onzekerheid - aan die levensstijl proberen te
conformeren. De derde fase ten slotte is die waarin de opkomende groepering duidelijk
aan de winnende hand is, minder behoefte gevoelt de stijl van de bovenlaag te imiteren
en met een groeiend zelfbewustzijn en gevoel van eigenwaarde een meer eigen
levensstijl vormt. De eerdere bovenlaag heeft met de feitelijke macht
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nu ook de mogelijkheid verloren om het verschil in status op te houden, en waar
sommigen het desondanks nog zullen proberen, geven anderen deze strijd op om
zich aan de kant te scharen van hen die aan macht winnen en zich emanciperen.
Het is niet zo eenvoudig om de veranderingen in levensstijl, in gedragscodes, in
omgangsvormen die zich tijdens deze fasen afspelen eenduidig te interpreteren als
een voortzetting van de civilisering. De eerste en tweede fase geven wellicht de
minste problemen. Het lijkt aannemelijk dat onder de stijgende status én statusangst
de codes van de bovenlaag waaraan de lageren zich spiegelen, verfijnen en in die
zin de civilisering zich voortzet. Met de derde fase komen stijgende groeperingen
duidelijker in beeld en wordt het ingewikkelder. Hun gedragscodes veranderen, dat
wel, maar de aard van die verandering is niet zonder meer duidelijk. In vele opzichten
lijkt immers het gedrag van lagere groeperingen minder strikt, minder ingehouden
dan dat van de hogere lagen en met het dominant worden van hun levensstijl zou er
dan eerder sprake zijn van een teruggang der civilisering. Toch meent Elias van niet
en acht hij bij voorbeeld de veranderingen die samenhangen met de neergang van
adellijke en met de opkomst van burgerlijke groeperingen, bevestigend voor wat hij
in het algemeen ziet als de richting waarin het civiliseringsproces gaat. Hij geeft toe
- om het zo te formuleren - dat inderdaad met de emancipatie van lagere groeperingen
‘een zekere versoepeling in de sfeer van de omgangsvormen’ plaatsvindt,30 maar hij
beweert tevens: ‘De inspanning die de instandhouding van de burgerlijke sociale
existentie vereist, de stabiliteit van de Ueber-Ich-vorming, de intensiteit van de
driftregulering en -omvorming die burgerlijke beroeps- en bedrijfsfuncties van het
individu vragen, zijn [...] in hun geheel nog aanzienlijk groter dan de overeenkomstige
psychische reguleringen die het leven als hoofs aristocraat vereist.’31
Een soortgelijke redenering zet hij op wanneer het gaat om de eveneens opvallende
veranderingen die zich tegen het eind van de negentiende eeuw beginnen af te tekenen.
Het voorbeeld dat hij hier aanhaalt, is het strand- en badleven. De veranderingen
daarin - het openlijk baden van vrouwen, het kleiner worden van de badkleding zouden wellicht de gedachte kunnen oproepen aan een vergroving en verslapping
van de zelfcontrole. Het tegendeel is zijns inziens
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echter het geval: ‘[...] Maar deze verandering en daarmee de uitbreiding van de sport
in het algemeen, voor mannen én vrouwen, dat alles veronderstelt een zeer hoge
standaard van driftinbinding. Slechts in een samenleving waarin een hoge mate van
terughoudendheid vanzelfsprekend is geworden en waarin mannen zowel als vrouwen
absoluut zeker zijn dat een sterke zelfdwang en een strikte omgangsetiquette ieder
individu in toom houdt, kunnen bad- en sportgewoonten met - gemeten aan eerdere
episoden - zulk een vrijheid ontstaan. Het is een versoepeling die volkomen binnen
het kader past van een bepaalde, geciviliseerde gedragscode, dat wil zeggen binnen
het kader van een automatisch, tot gewoonte geworden binding en omvorming van
affecten op een zeer hoog niveau.’32

Problemen
Hoe zeker deze uitspraken ook mogen klinken, toch is Elias over de veranderingen
in deze tijd lang niet altijd even duidelijk. In een passage die direct aansluit op het
bovenstaand citaat, neemt hij in feite het zo juist beweerde weer terug. Hij schrijft
over de tijd na de eerste wereldoorlog, half constaterend, half voorspellend: ‘Tegelijk
doen zich, eveneens in onze eigen tijd, de eerste tekenen voor van een beweging in
de richting van straffere driftbinding [...]’
Om dan vervolgens op te merken: ‘Hoe van dichtbij bezien dit heen en weer
bewegen, dit voorwaarts- en terugstromen, deze verstraffing en versoepeling van
geval tot geval zich ook voltrekken mag, de richting van de beweging in zijn totaliteit
is - voorzover nu te overzien - dezelfde, welke specifieke driftuiting men ook op het
oog heeft.’33
Uit de daaropvolgende bewering blijkt dan wat volgens hem de aard van de ‘grote
beweging’ zal zijn: ‘De civilisatiecurve van de sexuele drift verloopt in het algemeen
gezien parallel met de curve van andere driftuitingen, hoeveel sociaal bepaalde
onderscheidingen in afzonderlijke gevallen ook steeds voorhanden mogen zijn. Ook
hier wordt, zeker vergeleken met de manieren van de voormalige bovenlaag, de
regulering steeds strikter. Ook deze driftvorm wordt langzamerhand steeds verder
uit het openbare leven teruggedrongen. Ook de terughoudendheid die men bij het
spreken in acht moet nemen, neemt toe[...] Zoals vele andere driftuitingen, zo
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wordt ook die der sexualiteit niet alleen voor de vrouw maar ook voor de man, steeds
meer tot een bepaalde enclave beperkt: het maatschappelijk gelegitimeerde huwelijk.’34
Om dit soort veranderingen gaat het kennelijk wanneer hij het heeft over ‘de
richting van de grote beweging’; ondanks een ‘versoepeling’ wordt ‘de regulering
steeds strikter’. Het heeft er echter alle schijn van dat latere ontwikkelingen hem in
het ongelijk hebben gesteld. De recente taboedoorbraken, die in het begin van dit
hoofdstuk werden genoemd, lijken in ieder geval strijdig met ‘de richting van de
grote beweging’. In hoeverre de civilisatietheorie inderdaad niet in overeenstemming
is met deze de-taboeëring of in hoeverre die theorie toch wordt bevestigd en bepaalde
tegenstrijdigheden, die Elias zelf niet nader behandelde, kunnen worden opgeheven,
zijn vragen die ik mij in dit boek stel.

De verklaring van het civilisatieproces
Tot zover over de aard en de richting van het civiliseringsproces. Hiermee is echter
nog maar één van de twee vragen die Elias zich stelt, behandeld. De andere luidt hoe
dit proces is te verklaren.
Hij begint in de samenvatting aan het einde van het tweede deel van zijn boek met
de bestrijding van een mogelijk antwoord.
‘We zien[...], dat het civilisatieproces een verandering van het menselijk gedrag
en gevoelen in een zeer bepaalde richting inhoudt. Maar blijkbaar hebben afzonderlijke
mensen deze verandering, deze civilisatie niet op een bepaald ogenblik gewild en
gaandeweg zeer bewust en “rationeel” door doelgerichte maatregelen gerealiseerd;
blijkbaar is de “civilisatie” even weinig als de rationalisering een produkt van de
menselijke “ratio” en een resultaat van planning op lange termijn. Hoe zou het immers
denkbaar zijn dat aan deze geleidelijke “rationalisering” reeds een dermate “rationeel”
gedrag en plan over eeuwen heen ten grondslag ligt? Hoe zou het denkbaar zijn dat
het civilisatieproces door mensen doelbewust en weloverwogen in beweging werd
gezet terwijl dit streven zelf reeds een hoge civilisatiegraad veronderstelt?
Inderdaad wijst niets in de geschiedenis erop dat deze verandering “rationeel”
door een doelbewuste opvoeding van afzonderlijke mensen of groepen van mensen
is doorgevoerd. In het algemeen beschouwd voltrekt zij zich ongepland; maar zij
voltrekt zich even-
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wel niet zonder een kenmerkende structuur[...]. Deze valt echter niet te herleiden tot
een rationeel “Idee” dat eeuwen geleden ééns door een enkeling is geconcipieerd en
vervolgens als doel van het handelen, als doel van de wensen en verlangens van de
éne generatie op de andere is overgebracht, tot zij in de “eeuwen der vooruitgang”
uiteindelijk volledig werkelijkheid werd; maar deze transformatie is desondanks
geen structuurloze en chaotische wisseling.
Wat zich hier aan de hand van het civilisatieproces aandient, is niets anders dan
het probleem van historische verandering in het algemeen: deze verandering als
geheel is niet “rationeel” gepland, maar is evenmin een ongeregeld gaan en komen
van ongeordende figuren. Hoe is dat mogelijk? Hoe ontstaan überhaupt in deze
mensenwereld formaties die niemand bedoeld heeft en die niettemin geen
wolkengevaartes zijn, zonder vastheid, zonder opbouw en structuur?
De voorafgaande onderzoekingen en vooral die welke aan de problemen van
sociale mechanismen zijn gewijd, proberen een antwoord te geven. Dat antwoord is
eenvoudig genoeg: plannen en handelingen, emotionele en rationele opwellingen
van afzonderlijke mensen grijpen, vriendschappelijk of vijandig, voortdurend in
elkaar. Deze fundamentele vervlechting van afzonderlijke, menselijke plannen en
handelingen kan tot veranderingen en formaties leiden die geen mens gepland of
gemaakt heeft. Daaruit, uit de interdependentie van mensen ontstaat een structuur
van een zeer specifieke soort, een structuur die dwingender en sterker is dan de wil
en het verstand van afzonderlijke individuen die haar vormen. Het is deze
vervlechtingsstructuur die de loop van de historische verandering bepaalt; dit is het,
wat aan het civilisatieproces ten grondslag ligt.’35

Toenemende integratie en differentiatie
Wat is dan de aard van deze vervlechtingsstructuur? Eerder in zijn boek heeft hij
uiteengezet hoe in de loop van de Middeleeuwen zich processen gaan aftekenen van
toenemende maatschappelijke integratie en differentiatie, waarbinnen steeds meer
mensen over een steeds groter gebied op meer verschillende manieren van elkaar
afhankelijk worden en hun verschillen in afhankelijkheid ván en macht óver elkaar
geleidelijk aan zien afnemen. Zonder dat een exact beginpunt valt te bepalen, is toch
aan te geven hoe deze pro-

Paul Kapteyn, Taboe, ontwikkelingen in macht en moraal speciaal in Nederland

40
cessen inzetten. Vanuit een toestand van uiterste desintegratie - waarin het leven van
mensen zich in zeer kleine eenheden afspeelde, weinig mensen zeer sterk afhankelijk
waren van elkaar, de machtsverschillen tussen aan de ene kant de heerser en aan de
andere kant in feite alle anderen zeer groot waren en de contacten met andere eenheden
spaarzaam en veelal vijandig van aard - gaan zich langzamerhand integratietendensen
aftekenen. In de concurrentiestrijd tussen deze eenheden en hun heersers, waarbij de
druk toeneemt naarmate de te cultiveren grond schaarser wordt en de grenzen in het
Oosten en Zuiden vaster komen te liggen, komen eerst enkele en komt later één
overwinnaar naar voren. Hem is het gelukt - eerst door meer toevallige eigenschappen
als lichaamskracht en slimheid, later meer door het feit dat de sterkere steeds sterker
wordt - andere heersers en hun gebieden aan zich te onderwerpen, in een strijd waarbij
sterke gevoelens van hebzucht, wraak en vechtlust van groot belang waren, maar
niet los gezien kunnen worden van het inzicht dat wie niet aanviel zich verdedigen
moest.
‘Deze overwinnaar vormt dan het integratiecentrum van een grotere
“machtseenheid”; hij vormt de centrale monopolies - met name die van
gewelduitoefening en belastingheffing - van een staatsorganisatie, waarbinnen vele
gebieden en groepen die eerder vrij concurreerden, langzamerhand tot een meer of
minder een geheel vormend, uitgebalanceerd menselijk weefsel van een hogere orde
van grootte samengroeien.’36
Deze staatsformering is echter maar één kant van de integratie- en
differentiatieprocessen. Tegelijk met wat wij de politieke aspecten zouden noemen,
ontwikkelen zich ook de economische en ook al besteedt Elias hier minder aandacht
aan, om het beeld enigszins compleet te maken moeten zij ook genoemd worden.
Met het groter en veiliger worden van de samenlevingseenheden nemen de
mogelijkheden toe om meer goederen te produceren en te transporteren. Binnen de
beschermde muren van burchten en later vooral van steden, ontstaan op knooppunten
van natuurlijke verkeerswegen de ruimten waar mensen eerst nog vanuit de naaste
omgeving, later meer van ‘heinde en ver’ hun produkten aanbieden tegen andere
produkten en langzamerhand vooral tegen geld. En ook hier, binnen deze markten
dwingt de concurrentiedruk mensen tot uitbreiding en differentiatie van hun
produktiewijze, tot het uitzien naar nieuwe en grotere markten, kortom tot het
maximali-
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seren van hun winst, willen zij niet achterblijven en dus ten onder gaan in de
economische strijd waarin steeds sterker bepaalde monopoliseringstendensen zichtbaar
worden.

Sociogene dwang tot civilisering
Waar het nu allemaal om gaat is dat in deze processen van toenemende
concurrentiedruk en monopolievorming, van integratie en differentiatie waarbij steeds
meer mensen op meer verschillende manieren van elkaar afhankelijk worden, de
betrokken individuen zich gedwongen zien om meer rekening met elkaar te houden
en daarom beter op zichzelf te letten. Het is deze ‘sociogene’ dwang tot zelfcontrole
die de ‘motor’ vormt van het civiliseringsproces.
‘De wijze waarop mensen gehouden zijn om met elkaar te leven, verandert:
derhalve verandert hun gedrag: derhalve verandert hun bewustzijn en hun
drifthuishouding in zijn totaliteit.’37
Het eerst is deze samenhang duidelijk waarneembaar onder de adellijke bovenlaag
en de aard van de verbanden laat zich misschien wel raden. Wanneer het niveau van
integratie en differentiatie nog laag is, is het niveau van zelfcontrole dat ook. Het
leven van ridders bestaat in de eerste plaats uit vechten en voltrekt zich in de
voortdurende spanning tussen de lust om te doden en de angst om gedood te worden.
Hun gedrag is daarmee niet onbeheerst - zij worden in zekere mate getraind en
opgeleid tot wat zij moeten - maar het is vergeleken met later mínder beheerst. Zowel
tegenover vijanden als tegenover ondergeschikten houden zij zich weinig in. Zij zijn
de baas, zolang zij sterk zijn en in het gevecht overwinnen.
Wanneer echter in de strijd tussen de heersers de samenlevingseenheden groter
worden en daarbinnen de pacificatie toeneemt, veranderen langzamerhand de eisen
aan ridders gesteld en de vrijheden door hen genoten. Het belang van het vechten
wordt minder en de kunst om in de nieuwe bestuurscentra - de hoven - op meer
indirecte wijze druk en tegendruk uit te oefenen, neemt in belang toe. Op deze wijze
wordt de zelfcontrole van ridders groter. Zij verhoofsen en aan het hof ontwikkelen
zij omgangsvormen die in etiquetteboeken worden opgeschreven en steeds meer het
distinctiemiddel vormen ten opzichte van lagere, maar stijgende groeperingen.
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Ook bij hen, bij deze lagere groeperingen, is het verband waarneembaar tussen de
toenemende integratie en differentiatie met een verdere regulering van psychische
functies. Zoals al even aangegeven, volgt de handeldrijvende en neringdoende burgerij
in zekere zin het beschavingspatroon van de adel, maar tegelijkertijd ontstaat onder
hen een regulering van een eigen aard die wordt bepaald door de maatschappelijke
functies die zij vervullen en die hun stijgende kracht uitmaken. De dagelijks
terugkerende arbeid waarvan de adel zichzelf had vrijgesteld, maakt hun levensritme
straffer. De noodzaak om de gang van zaken binnen eigen bedrijf te controleren, om
‘de markt’ te overzien en de kansen van winst en verlies in te schatten, stelt andere
en hogere eisen van zelfcontrole.
Deze eisen tekenen lange tijd de stijl van middengroepen die in de loop van de
negentiende eeuw de bovenlaag gaan vormen. Tegen het eind van die eeuw wordt
deze stijl met toenemend succes aangevochten door lagen die dan aan
maatschappelijke sterkte winnen en op hun beurt een beschavingspatroon vormen,
bepaald door de doorzettende processen van integratie en differentiatie waaraan ook
zij hun stijgende macht ontlenen. Want dat is het algemene inzicht dat geldt voor die
tijd én voor de onze: de druk die mensen op zich zelf uitoefenen is niets anders ‘dan
het psychische pendant van de dwang die mensen door hun maatschappelijke
vervlechting op elkaar uitoefenen’.38
Dit inzicht vult de eerdere interpretatie van het civiliseringsproces aan en vormt
samen daarmee een psychisch-sociale theorie waarin niet alleen gepoogd wordt de
aard en de richting van psychische ontwikkelingen aan te geven en uiteen te zetten,
maar ze ook te verklaren vanuit de dynamiek van sociale processen.

Eindnoten:
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Zie noot 17 en 18.
Zie noot 18 11. Bnd., p. 313. Deze en de volgende vertalingen zijn van mijn hand (P.K.).
Zie noot 18, Bnd. 11, pp. 397-398.
Zie noot 18, Bnd. 11, pp. 399-400.
Zie noot 18, Bnd. 11, pp. 400-401.
Zie noot 18, Bnd. 11, p. 418.
Zie noot 18, Bnd. 11, p. 418.
Zie noot 18, Bnd. 1, p. 257.
Zie noot 18, Bnd. 1, p. 258.
Zie noot 18, Bnd. 1, pp. 258-259.
Zie noot 18, Bnd. 11, pp. 312-314.
Zie noot 18, Bnd. 11, p. 435.
Zie noot 18, Bnd. 11, p. 377.
Zie noot 18, Bnd. 11, p. 446.
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5 Uitwerking van de vraagstelling; toelichting op de gevolgde
werkwijze
Het viertal uitgangspunten en de civilisatietheorie die hierboven zijn beschreven,
vormen in deze studie het oriëntatiemiddel bij het beantwoorden van de vragen naar
het ontstaan en het doorbreken van taboes. Deze vragen zijn in het eerste gedeelte
van dit hoofdstuk op zeer algemene wijze gesteld en kunnen nu nader worden
uitgewerkt.
Het gaat in deze studie in eerste en in laatste instantie om verheldering van de
gebeurtenissen omstreeks 1970 in Nederland waarbij taboes werden doorbroken.
Om tot een goed begrip van het ontstaan van deze taboes te komen stel ik eerst de
vraag hoe de vanzelfsprekende vermijdingen waarop het begrip slaat, in West-Europa
naar voren zijn gekomen en hoe deze ontwikkeling past in de civiliseringsprocessen
waarover Elias schreef. De beantwoording van deze vraag, waarbij ik in sterke mate
afga op het door Elias ontwikkelde model, beslaat een tijdsbestek vanaf de
Middeleeuwen tot in de negentiende eeuw, maar concentreert zich op de tweede helft
van de achttiende eeuw. Er zijn aanwijzingen dat vooral in die periode de
terughoudendheid aan sterkte won.
Vervolgens gaat het om de vraag naar het doorbreken van taboes. De periode die
ik hier centraal stel is de tweede helft van de negentiende eeuw en het begin van de
twintigste eeuw. Ook hierbij maak ik gebruik van het model, maar de eigen inbreng
is van meer gewicht. De sterkere gerichtheid op Nederland maakte het uit de aard
der zaak noodzakelijk Nederlands materiaal te verzamelen en bovendien is het model
moeilijker op het doorbreken dan op het ontstaan van taboes te betrekken. Bij het
doorbreken gaat het om de vraag of er wellicht sprake is van een teruggang, van een
wending of toch van een voortzetting van civiliseringsprocessen. Elias zelf is, zoals
gezegd, niet altijd even duidelijk over de veranderingen omstreeks 1900, die overigens
slechts in de marge van zijn boek genoemd worden.
Ten slotte volgt de terugkeer naar de gebeurtenissen in Nederland
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die de aanleiding vormden tot het schrijven van dit boek en gaat het om de vraag hoe
actuele taboedoorbraken te begrijpen en te verklaren zijn vanuit de eerder beschreven
ontwikkelingen.
De hier ontvouwde vraagstelling met het nadrukkelijk accent op drie episoden,
die van cruciaal belang bleken te zijn, is in elk van de volgende hoofdstukken terug
te vinden. Het hierna komende hoofdstuk II gaat over de introductie van het begrip
‘taboe’ in West-Europa en geeft een eerste beeld van relevante ontwikkelingen, dat
in de volgende hoofdstukken aan de hand van verschillende taboe-onderwerpen nader
zal worden aangevuld. Hoofdstuk III gaat over ontwikkelingen van taboes in de
omgang tussen mannen en vrouwen, hoofdstuk IV behandelt taboes in de ontwikkeling
van de omgang tussen ouderen en jongeren en hoofdstuk V gaat op dezelfde wijze
over de omgang met het naakte lichaam. Hoofdstuk VI heeft een enigszins andere
opzet. Het behandelt de rol van de godsdienst bij het ontstaan en doorbreken van
taboes en het gaat in op de vraag of taboes in West-Europa verklaard kunnen worden
vanuit godsdienstige opvattingen en praktijken. In dit hoofdstuk komt mijn visie op
processen van taboeëring en de-taboeëring het meest in zijn geheel naar voren. In
hoofdstuk VII ten slotte schets ik nog één keer in korte lijnen het algemene beeld en
ga ik in op een aantal meer theoretische problemen, mede naar aanleiding van recente
studies die gedeeltelijk over dezelfde vragen gaan.
Na deze korte uiteenzetting van de opzet van dit boek zal het duidelijk zijn dat de
reikwijdte ervan, naar tijd, plaats en onderwerp gemeten, groot is gehouden met de
bedoeling een overzicht te geven van samenhangende ontwikkelingen op zeer lange
termijn tussen ogenschijnlijk zeer uiteenlopende gebeurtenissen. Ik wil er echter op
wijzen dat dit boek geen geschiedenisboek is, in de zin dat van stap tot stap wordt
aangegeven hoe de ontwikkelingen zijn verlopen. Het gehanteerde historische
perspectief dient ertoe te laten zien hoe het leven van mensen gevormd wordt door
de mogelijkheden en onmogelijkheden die de loop van de ontwikkeling hun biedt.
Bovendien is het mogelijk om met behulp van zo'n perspectief contemporaine
spanningen en problemen enigermate te deactualiseren, waardoor hoofd- en bijzaken
beter van elkaar te scheiden zijn.
Gezien deze bedoeling vindt de lezer hier geen uitgebreide ge-
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gevens over hoe het vroeger allemaal is geweest. Wel vindt hij de grote lijnen van
ontwikkeling waarbinnen bepaalde perioden en bepaalde personen scherper worden
belicht. Daarvoor verrichtte ik een aantal ‘case-studies’ en maakte ik gebruik van
allerlei meer of minder persoonlijke documenten, zoals dagboeken, biografieën,
zedelijkheidsgeschriften, romans, gedichten, essays, die mij - beter dan bij voorbeeld
tabellen - in staat stelden veranderingen in menselijke gevoelens op het spoor te
komen.
Ten slotte wil ik er nog op wijzen dat de lezer ook in de rest van dit boek geen
definities zal vinden van de gebruikte begrippen. Wel heb ik in het bovenstaande
een aantal centrale begrippen omschreven, maar in het algemeen geldt een zekere
terughoudendheid in het definiëren van begrippen als kenmerkend voor de trant van
sociologie die hier beoefend is. Deze terughoudendheid is bewust gekozen en vindt
zijn grond in de ervaring dat de systematiek die met strikt bepaalde begrippen wordt
opgeroepen de werkelijkheid maar al te vaak geweld aandoet en dat de betekenis
van de begrippen beter uit hun gebruikswijze kan blijken dan uit een vooropgestelde
definiëring.39

Eindnoten:
39 Zie Anton Blok, Wittgenstein en Elias: Een methodische richtlijn voor de anthropologie, Assen
1975, repr. with a new Postscriptum, Amsterdam 1976.
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Hoofdstuk II
De ontwikkeling van het begrip ‘taboe’ in
West-Europa
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De wijze waarop mensen ‘aan elkaar zitten’ verandert en daarmee verandert de wijze
waarop zij ‘in elkaar zitten’. Deze zin zou het adagium kunnen zijn van het
sociologisch perspectief dat hier gebruikt wordt en in het vorige hoofdstuk uiteen
werd gezet.1
Eén van de aanwijzingen van dit soort veranderingen vormt de taal. De woorden
die mensen ter beschikking staan veranderen en deze veranderingen vormen een
uitdrukking van de bewegingen in het netwerk dat de betrokken taalgenoten met
elkaar vormen. In dit hoofdstuk gaat het om de vraag welke aanwijzingen de
introductie en de verdere carrière van het begrip ‘taboe’ biedt voor de ontwikkeling
van de vanzelfsprekende vermijdingen die ermee worden aangegeven.
Het woord ‘taboe’ is niet inheems. Het werd in de tweede helft van de achttiende
eeuw geïntroduceerd en had betrekking op verboden van bepaalde primitieve volken
die door henzelf taboes werden genoemd. Het woord kreeg al snel een denigrerende
klank. Westeuropeanen die zichzelf als beschaafd en verstandig beschouwden, achtten
taboes zinloos en achterhaald. Niet lang na deze ‘ontdekking’ werd het woord opnieuw
geïntroduceerd, maar met een andere gebruikswaarde. Vanaf ongeveer 1800 werd
‘taboe’ op Westeuropeanen zelf gericht en sloeg het op de als ‘beschaafd’ beschouwde
gewoonte, bepaalde verboden bijna vanzelfsprekend in acht te nemen. Deze gewoonte
vonden sommigen even zinloos en overbodig als die rare verboden van primitieve
volken.
Op deze tweeledige manier gebruikt, kreeg het éne woord ‘taboe’ in West-Europa
twee aan elkaar tegengestelde functies. Als primitief begrip diende het ter verheffing
en als beschavingsbegrip ter vernedering van eigen Westeuropese beschaving. Het
drukte derhalve een eigenaardige ambivalentie uit ten opzichte van eigen leefwijze.
Uit de verdere carrière van het woord, waarin het primitieve begrip in de negentiende
eeuw ging domineren, maar het beschavingsbegrip

Paul Kapteyn, Taboe, ontwikkelingen in macht en moraal speciaal in Nederland

49
in de twintigste eeuw aan betekenis won, is af te leiden dat in deze ambivalentie het
zelfvertrouwen in de loop van de tijd verminderde en de zelfkritiek toenam.
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1 De introductie van het primitieve begrip ‘taboe’
Het woord ‘taboe’ stamt uit Polynesië. De Engelse ontdekkingsreiziger James Cook
was de eerste die er in West-Europa over schreef. Hij vertelt in het relaas van zijn
derde en laatste reis, die duurde van 1776 tot 1780, dat het woord vaak en in
uiteenlopende situaties gebruikt werd. Het heeft een ‘comprehensive meaning’,
schrijft hij wat vaag. ‘In general it signifies forbidden’2 en op sommige plaatsen ‘it
is applied to all cases where things are not to be touched’.3 De zin van de verboden
ontging hem echter. Taboes leken raar en raadselachtig. Maar niet altijd. Soms sloeg
het woord op verboden die ertoe dienden eigendom te beschermen en schaarse
goederen te verdelen,4 of op privileges van vooraanstaande inlanders.5 Deze ‘civiele’
verboden, zoals zijn reisgenoot King ze noemde,6 leverden geen raadsels, maar
vergrootten wel de raadselachtigheid van die taboes waarvan de zin onduidelijk bleef.
Cook vertelt hoe een aantal stamhoofden op tegenbezoek aan boord van zijn schip
geen gevolg gaven aan de uitnodiging met hem de maaltijd te gebruiken. Ze weigerden
beslist en zeiden ‘taboe’ te zijn. Cook begreep hun uitleg niet.7
Uit opmerkingen elders in zijn verslag valt af te leiden dat hij geneigd was taboe
als een vorm van bijgeloof te beschouwen. Bij een vergelijking in taboe-verboden
tussen twee stammen zegt hij voorzichtig: ‘We thought them more superstitious than
any of the others were’.8 Maar de interpretatie dat taboes voortkomen uit een geloof
in goden die er niet zijn, bracht hem weinig verder. De kwalificatie ‘bijgeloof’ leek
hem wellicht moeilijk te rijmen met een elders opgedane ervaring, dat de
eilandbewoners zonder merkbare hinder taboes overtraden, wanneer zij niet door
stamgenoten konden worden betrapt - ‘[...] and it had sometimes happened that when
a woman was alone in our company she would eat with us, but always took care that
her own people should not know what she had done, so that whatever may be the
reason for this custom, it certainly affects their ontward manners more than their
Principle.’9
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Cook vond het vreemd. Taboes leken - soms - zinloze verboden. Ze zouden gebaseerd
kunnen zijn op een of andere vorm van bijgeloof, maar dan wel een geloof in goden
dat verdween met het oog van de soortgenoten mee. Cook vond het maar raar en hij
kwam er niet uit. Ook niet toen hij hunzelf vroeg naar het waarom van hun taboes.
Het antwoord was nietszeggend: omdat het goed was. ‘They were often asked the
reason, but they never gave no answer, but that they did it because it was right.’10

De opkomst van de ‘Edele Wilde’
Cooks relaas staat niet op zichzelf, maar past in een reeks van verhalen over verre
en vreemde volken die al eeuwenlang, maar in de achttiende eeuw in sterkere mate
de nieuwsgierigheid en de verbeelding prikkelden van de geletterde bevolking van
West-Europa.
Eén van de thema's die de verhalen en publieke discussie in die tijd beheersten,
was de ‘Edele Wilde’.11 In allerlei reisverhalen en bespiegelingen werd het ideaalbeeld
van deze natuurmens getekend. Hij was spontaan in het uiten en beleven van zijn
zinnen, van zijn neigingen en opwellingen, zonder daarbij naar de ene kant door te
slaan en grof of ongemanierd te worden, of naar de andere kant door te slaan en slap,
verwend of verwekelijkt te worden. Hij leek het volmaakte evenwicht tussen twee
afschrikwekkende polen. Hij was niet onbeschaafd noch overbeschaafd, maar hij
was er precies tussenin, zonder nochtans beschaafd te kunnen heten omdat juist die
spanning hem vreemd was. Hij was edel, niet met moeite, maar van nature. Hij was
het in alle onschuld.
De Franse ontdekkingsreiziger Louis de Bougainville, die een aantal jaren voor
Cook op Tahiti was, vergeleek dit eiland met de Hof van Eden en schreef verder:
‘[...] Partout nous voyions règner l'hospitalité, le repos, une joie douce et toutes les
apparences du bonheur’.12 Vooral trof hem de ongedwongen seksuele omgang waarbij
ook de vreemde gasten zonder valse schaamte en zonder enige nadrukkelijkheid
werden betrokken. Hij spreekt van meisjes die ‘n'éprouvent à cet egard aucune gêne,
tout les invite à suivre le penchant de leur coeur ou la loi de leur sens.’13 De ontdekking
dat de machtsverschillen groot waren op Tahiti, dat er veel gevochten werd en
vrouwen en kinderen niet werden ontzien, blijft slechts een vermelding die verbleekt
in het licht van zijn enthousiasme voor de vrijheid en zachtheid der zeden.
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De verhalen van Bougainville inspireerden thuisblijvers tot bespiegelingen met
dezelfde strekking, maar intellectueel meer doordacht en gestileerd. Diderot schreef
een Supplément au Voyage de Bougainville met als ondertitel ‘Dialogue entre A et
B sur l'inconvenient d'attacher des idées morales à certaines actions physiques qui
n'en comportent pas’. In dit tweegesprek dat de schrijver in feite met zichzelf voert,
verschijnt de ‘Edele Wilde’ in zuivere vorm op het toneel. Uit zichzelf heeft hij
weinig te vertellen. Hij zit nergens mee. Slechts aangezet door de verbazing en
verwarring van zijn gesprekspartner, een Franse geestelijke, spreekt hij over de
seksuele vrijheid op zijn eiland, die noch tot hevige lusten noch tot onlusten leidt,
maar in vrede wordt genoten en ook tussen familieleden geldt. Helemaal zonder
verboden is het leven op het eiland overigens niet. Seksuele omgang met
minderjarigen is verboden en de straf op overtreding is zwaar. Deze maatregel is
echter nuttig en verstandig, legt de wijze wilde uit. Ze dient ter bescherming van
kinderen en wordt niet als een ‘deugd’ of om de wille van zichzelf gerespecteerd.14
Zoals deze idealisering van het eiland vorm gaf aan geluksfantasieën, zo drukte hij
omgekeerd een aanklacht uit tegen de eigen Westeuropese levensstijl. De seksuele
spanning die op Tahiti als vanzelfsprekend opgeladen en ontladen zou worden, ‘excite
chez nous tant de jalousie, de discordes et de crimes’, schrijft Gilbert Chinard wanneer
hij de mening van Bougainville samenvat.15 Zijn eigen samenleving achtte hij te
ingewikkeld en in de loop van de tijd ontspoord. Tot deze conclusie dwong hem het
eiland Tahiti, een ‘véritable paradis philosophique’.16 Het Supplément van Diderot
is nog duidelijker in de veroordeling van de wijze waarop mensen in West-Europa
met elkaar en hun zinnen omgaan. De vrijheid van de ‘wilden’ moet de geestelijke
duidelijk maken dat de restricties die hij voorstaat, overbodig zijn. Ze worden
weliswaar als deugdzaam aangeprezen en zouden een humane omgang garanderen,
maar in feite roepen ze eerder jaloezie en naijver op dan dat ze deze gevoelens
beteugelen. Niet de zonde leidt tot het verbod, maar het verbod leidt tot de zonde.
Nee, het geloof in deugdzame verboden is zonder grond. Het ontneemt mensen
bovendien hun spontaniteit en verhindert hen om, voor zover er restricties nodig zijn,
deze op hun zakelijk effect te beoordelen. Het is maar droevig gesteld met de
zogenaamde beschaafde mensen. Zij voeren een voortdurende strijd met zichzelf die
tot een humane omgang zou moeten leiden, maar
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er in feite vandaan leidt. Dat is de conclusie die Diderot als volgt formuleert:
‘Voulez-vous savoir l'histoire abrégée de presque toute notre misère? La voici. Il
existait un homme naturel; on a introduit au dedans de cet homme, un homme artificiel
et il s'est élevé dans la caverne une guerre civile qui dure toute la vie.’17
In de verhalen over de ‘Edele Wilde’ ging het echter niet alleen om vrijheid en
spontaniteit, maar ook om de weerbaarheid en gehardheid van de ‘natuurlijke mens’.
De vrijheid maakte hem niet grof, maar evenmin slap of verwekelijkt. De Engelsman
Hawkesworth die de reisverhalen van Cook van filosofische annotaties voorzag,
toonde zich onder de indruk van de harde levenscondities van sommige stammen en
van hun vermogen daaronder het leven te bewaren. Ook hij maakte een vergelijking
tussen ‘zij daar’ en ‘wij hier’ en stelde de retorische vraag wie van de twee er beter
aan toe is. Wij zijn doende met ‘a perpetual and unsuccessful effort to gratify that
infinite variety of desires which the refinement of artificial life have produced among
us’.18 Zij zijn het die niet lijden ‘[...]from the want of innumerable articles which we
consider, not as the luxuries and conveniences only but the necessaries of life; as
their desires are few, they probably enjoy them all.’19
Uit de beschouwingen van Hawkesworth spreekt wat Lovejoy noemde ‘hard
primitivism’ en uit die van Diderot ‘soft primitivism’.20 Samen completeren deze
visies het beeld van de ‘Edele Wilde’, die bruut noch decadent is, maar argeloos en
van nature het juiste midden bewaart.
De psychische spanningen en de intellectuele oriëntatie die in de toenemende
populariteit van de ‘Edele Wilde’ tot uiting kwamen, hingen samen met sociale
spanningen en wel vooral met die tussen burgerlijke middenlagen wier
maatschappelijke sterkte - die in de eerste plaats economisch gefundeerd was - toenam
en aristocratische bovenlagen die in de achttiende eeuw hun kansen om het
maatschappelijk gebeuren te beïnvloeden zagen afnemen, maar nog lange tijd
regeringsfuncties wisten te behouden. Van deze maatschappelijke figuratie was de
fictie van de ‘Edele Wilde’ een functie en daarbinnen had bij functies voor burgerlijke
groeperingen. De spanning tussen een ‘teveel’ en een ‘te weinig’ aan beschaving
was in zekere zin het probleem van die figuratie in zijn geheel, maar toch vooral
voor hen die zich in de strijd tegen de aristocratie keerden
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tegen de ‘decadentie’ uit naam van de ‘natuur’, ‘de rede’ en ‘de deugd’ en die zich
in hun strijd tegen lagere groeperingen keerden tegen de ruwheid uit naam van
diezelfde idealen. De strijd van burgerlijke groeperingen was zowel psychisch als
sociaal een strijd met twee kanten. Dan weer identificeerden zij zich met de adel,
probeerden te delen in hun ‘savoir vivre’, hun geciviliseerde levensstijl, en keken
met hen neer op het brute gepeupel, dan weer identificeerden zij zich met het gewone
volk en vormden samen met hen ‘de natie’ of ‘het vaderland’ en beschuldigden de
bovenlaag al te ‘gemanierd’ te zijn.21
De ‘Edele Wilde’ was het ideaal van deze burgers. Waar hij decadent noch bruut
was, getuigt hij van hun strijd tegen ‘hoog’ en ‘laag’. Waar hij argeloos en van nature
dat juiste midden bewaarde, getuigt hij van de strijd die zij met zichzelf voerden.
Het kostte moeite dat midden te vinden. Schuldbewustzijn hielp hen daarbij, maar
hinderde tevens.

De afgang van de ‘Edele Wilde’
Tegen het vierde kwartaal van de achttiende eeuw traden verschuivingen op in het
beeld van de ‘Edele Wilde’, de accenten kwamen anders te liggen.
Ook Cook bleek getroffen door het gemak van het leven op Tahiti. ‘The curse of
our fathers’22 - in het zweet des aanschijns zult Gij Uw brood verdienen - leek niet
van kracht te zijn voor de bewoners van dit eiland. Ook hij verbaasde zich over de
seksuele vrijheid, maar anders dan zijn voorgangers verlustigde hij zich niet in wat
hun een aards paradijs had geleken. Hij toonde zich evenmin genegen om in een
vergelijking de eigen levensstijl aan te klagen of zelfs maar ter discussie te stellen.
Integendeel, zijn verbazing drukte tevens afkeer en verontwaardiging uit toen hij
schreef: ‘More than one half of the better sort of the inhabitants have entered into a
resolution of enjoying free liberty of love, without being troubled or disturbed by its
consequences.’23
Mannen en vrouwen verkondigden volgens Cook ‘the most indecent ideas in
conversation without the slightest emotion’.24 Hij beschrijft vol afschuw hoe een
jongeman gemeenschap heeft met een twaalfjarig meisje, en een groepje omstanders
een en ander gadeslaat en hun instemming niet verbergt. Geschokt wijst hij het
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aanbod van de hand ook zelf zijn gang te gaan en hij weigert een keus te doen uit de
keur van vrouwen en dochters hem door vooraanstaande inlanders aangeboden, die
zich op hun beurt daarover weer verbazen.
Deze afkeuring van Cook ging gepaard met een aandacht, groter dan die van zijn
voorgangers, voor andere ‘ondeugden’. Hij noemt de inlanders ‘incorrigible liers
and thieves’,25 en was in het geheel niet onder de indruk van hun nobele staat. Hij
was vriendelijk, humaan en vooral zakelijk in zijn omgang met hen. Zij waren hem
van nut voor handel en proviandering. Hij kon hen gebruiken als gids voor hun wereld
maar niet voor de zijne.
Deze veranderingen in de waardering van ‘wilden’ traden niet alleen in Engeland
maar ook in Frankrijk naar voren. Daar was het de ontdekkingsreiziger La Pérouse
die vlak voor de Franse Revolutie in het relaas van zijn reis niet voldeed aan de
verwachtingen waarmee Lodewijk XVI hem had uitgezonden en waarmee onder meer
Rousseau, vlak voor zijn dood, hem had zien gaan. De Indianen die La Perousse
ontmoette, waren niet edel maar doortrapt in het stelen en liegen. Ze waren hypocriet,
hun vriendschap was tijdelijk en voorgewend. Het was hun trouwens van het gezicht
te lezen, vond hij, hun gelaatsuitdrukking deugde niet.26
Deze kwalificaties van La Perousse vonden in de tijd van de revolutie weinig
weerklank, maar werden daarna ook in Frankrijk dominant in de visie van
Westeuropeanen op bewoners van andere werelddelen. Zij gingen zich verheffen
door hen te verlagen.
De veranderingen en verschuivingen in accenten blijken ook uit de publieke
discussie over de ‘Edele Wilde’. Vooral in Engeland trokken mensen ten strijde tegen
wat intussen een karikatuur was geworden van de eens zo edele wilde. De populaire
Samuel Johnson was een van de voormannen. De mens is niet goed van nature, was
een van zijn stellingen. Menselijkheid en mededogen zijn ‘not natural to man [...]’,
maar ‘pity is acquired and improved by the cultivation of reason’.27
Evenmin was er naar zijn mening sprake van een natuurlijk geluk waar de wilden
om te benijden zouden zijn. ‘The savages have no bodily advantages beyond those
of civilised men. They have no better health; and as to care or mental uneasiness,
they are not above it, but below it like bears.’28
Samuel Johnson vond gehoor en het publiek liet zich minder bekoren door
nostalgische ontboezemingen als:
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Naked and smiling every nymph we see
Like Eve unaprond, ere she robbed the tree
Immodest words are spoken without offence
And want of decency shows innocence [...]29

Een groot deel van het publiek toonde zich nu geschokt. De schaamteloosheid mocht
niet langer onschuld heten, maar de onschuld heette schaamteloosheid in het vervolg.
Men trok ten strijde tegen passages waarnaar bovenstaande regels verwijzen en
probeerde ze uit de reisverhalen te schrappen.30 En met succes. Over seksuele
gebruiken en ontmoetingen tussen zeelui en inheemse vrouwen werd eerst nog
afkeurend gesproken en daarna gezwegen. Het gevaar van geslachtsziekten, dat
eerder als argument diende tegen de Westeuropese beschaving, werd meer als
argument tegen ‘de wilden’ gebruikt en bleek op den duur zelfs als onderwerp te
pijnlijk en werd niet meer met name genoemd.
‘De wilde’ werd in deze gekuiste visie een nogal liederlijk produkt, te vies om
zomaar aan te pakken, te pijnlijk om zomaar te noemen behalve dan als waarschuwend
voorbeeld en als uitdaging aan, in dit geval, de Engelse natie om als de ‘Teachers of
Mankind’ de christelijke beschaving te verbreiden:
On minds which thus untaught thus darkling stray,
To pour the radiant Beams of heavenly Day;
To bid the intemporate Reign of Sense expire,
And quench the unholy flame of loose Desire;
Teach them their Being's date, its Use and End,
And to immortal Life their Hopes extend,
How great the triumph! - But to whom assigned?
What Nation rise The Teachers of Mankind?31

Ook in de beschouwingen die ‘de wilde’ bleven idealiseren, traden veranderingen
in min of meer dezelfde richting op. Voor de Frans georiënteerde Engelse jacobijnen
ging hij steeds meer lijken op ‘the virtuous young radical. [...] He is severe with
nobility, sneers at laws and disbelieves in private property.’32 Hij helpt de armen en
spaart het leven van zijn vijanden.
Hier bleef het beeld nog duidelijk positief en behield het zijn kritische functie
tegenover de eigen samenleving, maar ook hier
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werd verder gezwegen over ‘vrije zeden’. De jonge radicaal zocht niet het genot, hij
zocht de deugd.
De aangegeven verschuiving in accenten tegen het einde van de achttiende eeuw in de richting van een zekere scepsis naar een vaster geloof in eigen beschaving, van
een meer openlijke beschrijving en bewondering naar een sterkere afkeer en bedekking
van ‘vrije zeden’, van idealisering naar een meer denigrerende of op zijn minst
neerbuigende beschrijving van vreemde mensen - lijkt een functie te zijn van een
maatschappelijke figuratie waarin burgerlijke lagen met overtuigend succes de strijd
tegen de aristocratie in eigen land voerden en de gang van zaken en de stijl van leven
steeds meer en met steeds meer recht als de hunne gingen ervaren, waarin zij
bovendien de strijd in andere delen van de wereld ook meer in hun voordeel zagen
keren en de meer oppervlakkige handelscontacten konden uitbreiden tot het veel
ingrijpender proces van kolonialisering.
Dit geldt in de eerste plaats voor Engeland. Daar wonnen kooplui en industriëlen
sneller aan sterkte dan elders. De afstand tussen de aristocratie en hen was er kleiner,
de onderlinge assimilatie verliep hechter, zoals blijkt uit de afwezigheid van het
Engelse equivalent voor het Franse woord ‘bourgeois’, en uit de verbreiding van de
toch maar burgerlijk te noemen levensstijl die als ‘the moral earnestness of
Methodism’ tegen het einde van de achttiende eeuw ook in de mode raakte bij ‘nobility
and gentry’.33
De verschuivingen zetten zich echter ook elders door. In Frankrijk ging de ‘Edele
Wilde’ - zij het wat later - zijn voor- en tegenstanders verliezen. Omstreeks 1820
zagen ook satirici geen brood meer in hem en verdween hij van het toneel.34

Het onbegrip van James Cook
Te midden van deze verschuivingen in psychische en sociale spanningen ontdekte
en introduceerde Cook ‘taboe’. Hij was niet de eerste die vanuit West-Europa
Polynesië verkende. Hij was waarschijnlijk evenmin de eerste die het begrip hoorde;
daarvoor werd het te vaak gebruikt. Toch ontdekte hij het en hij kon het ontdekken
omdat deze verschuivingen als psychische en sociale condities hem de mogelijkheden
boden.
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Uit de reisverhalen van Cook blijkt dat hij minder gevoelig was dan zijn voorgangers
voor de paradijselijke kanten van het leven in Polynesië. Zijn waardering was eerder
afwijzend en zijn kijk vooral nuchter. Het lijkt aannemelijk dat de enigszins
gedistantieerde positie die in zijn verhalen en in zijn praktische en meer
wetenschappelijke notities naar voren komt, hem beter dan zijn voorgangers in staat
stelde taboes op te merken en zich erover te verbazen. Het lijkt verder aannemelijk
dat deze zelfverzekerde en rustig constaterende houding op zijn beurt samenhing
met het toenemend maatschappelijk overwicht van burgerlijke lagen, en met de
daarmee verbonden doordringing van westerse belangen in vreemde gebieden die
geen lyrische ontboezemingen maar zakelijke informatie vereiste.35 Er blijkt echter
nog meer uit zijn verhalen en dan vooral uit de wijze waarop hij taboes ontdekte. Hij
kon ze ook ontdekken omdat hij ze niet begreep.
Wat was het geval? Cook struikelde over taboes omdat ze hem onnut of onredelijk
leken en omdat ze bovendien niet op een ‘principe’ bleken te berusten. Verboden,
zo zouden Cooks opvattingen geïnterpreteerd kunnen worden, zijn, indien niet te
begrijpen als anticipaties op sociaal of natuurlijk gevaar, de consequenties van een
overtuigd, principieel geweten, waarvan hem dan weliswaar niet de ‘inhoud’ maar
het ‘principe’ vertrouwd was. Dit verklaringsschema werkte echter niet. Hij zag
immers hoe de wilden taboes overtraden wanneer zij onder de ogen van hun
groepsgenoten uit waren, en daarmee kon het geen kwestie van ‘principe’ zijn. Deze
puzzel, die niet uitkwam, is van belang.
Afgaande op Cooks gegevens werden taboes in Polynesië gekenmerkt in de eerste
plaats door het feit dat de verboden weinig flexibel, sterk onafhankelijk van intenties
en wisselende omstandigheden geëerbiedigd en afgedwongen werden, en in de tweede
plaats door het feit dat deze eerbiediging in sterke mate werd afgedwongen door de
aanwezigheid van groepsgenoten. De taboes waar Cook melding van maakt, lijken
met andere woorden op een vorm van controle waarbij de ‘dwang van anderen’
relatief groot is en waarbij tegelijkertijd de verboden weinig ‘rationeel’ zijn en meer
omwille van zichzelf geëerbiedigd worden dan met het oog op hun effectiviteit, die
naar omstandigheden kan wisselen.36
Afgaande op de wijze waarop Cook met de eilandbewoners omging en - tevergeefs
- hun taboes probeerde te begrijpen, ontstaat de
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indruk dat hij een meer flexibele en ‘rationele’ kijk had op het eerbiedigen van
verboden, terwijl hij tevens geloofde in principiële opvattingen die een meer absolute
geldigheid bezitten, maar dan juist ook zonder de aanwezigheid van groepsgenoten
hun gebiedend karakter dienen te behouden. In de voor hem vanzelfsprekende vorm
van controle lijkt juist de ‘zelfdwang’ relatief groot, terwijl tegelijkertijd de verboden
meer op hun praktisch nut werden beoordeeld.37
Mocht dit zo zijn, dan kwam de verwarring die zich van Cook meester maakte en
die het hem mogelijk maakte ‘taboe’ te ontdekken, waar anderen niets zagen of zich
niet verbaasden, hieruit voort: de rigiditeit van de verboden deed hem denken aan
het ‘principe’, aan de ‘zelfdwang’, maar de sterke ‘dwang van anderen’ was met
deze associatie in strijd. Dat was zijn onbegrip en in deze ‘schok van niet-herkenning’
ontdekte hij taboes.
Deze, hier al te schematisch aangegeven kenmerken waren niet de unieke
karaktertrekken van Cook. In de genoemde reisverhalen en in de publieke receptie
ervan blijken de groeiende zelfdwang en de daarmee verbonden
civiliseringsproblemen bij burgerlijke middengroepen. Sommigen projecteerden
eigen wensen en verlangens op het eenvoudiger leven verweg en toonden in hun
verheerlijking van de ‘Edele Wilde’ hun eigen civiliseringsdwang waarvoor zij een
uitweg zochten. Anderen, wier mening althans in de officiële literatuur dominerend
werd, waren minder manifest ambivalent in de waardering van eigen levensstijl. Zij
verwierpen juist het ‘natuurlijke’ alternatief en toonden hun zelfdwang in de kuising
van de ‘Edele Wilde’. Tot deze ‘partij’ behoorde Cook, die de onbegrijpelijke taboes
tegen het einde van de achttiende eeuw ontdekte en het publiek ervan op de hoogte
bracht.
In de negentiende eeuw verdween dit onbegrip niet. Het begrip ‘taboe’ kreeg
bovendien een sterker denigrerende waarde en ging in negatieve vorm het groeiende
geloof in de superioriteit van eigen beschaving uitdrukken. Het werd echter tevens
een van de begrippen om die eigen beschaving te bekritiseren. Daarover eerst.

Eindnoten:
1 De uitdrukking is o.m. gebruikt door A. de Swaan.
2 The Journals of Captain James Cook on his Voyage of Discovery, ed. J.C. Beaglehole, Cambridge
1967, vol. III: ‘The Voyage of the Resolution and Discovery, 1776-1780’, part one, p. 129.
3 James Cook, A Voyage to the Pacific Ocean, vol. III, 1893, p. 40, gecit. in Franz Steiner, Taboo,
Harmondsworth, Middlesex, Engeland, 1967, p. 23 (1e ed. 1956).
4 Zie Th. van Baaren, Wij mensen, Utrecht 1960, p. 125.
5 Zie noot 2, p. 153.
6 Zie noot 3, p. 26.
7 Zie noot 2, p. 129.
8 Zie noot 3, p. 22.
9 Zie noot 3, p. 24.
10 Zie noot 3, p. 24.
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11 Bernard William Smith, European Vision and the South Pacific, 1768-1850, Oxford 1960,
passim.
12 Zie noot 11, p. 25. ontleend aan een Engelse vertaling van Bougainvilles ‘Voyage autour du
monde’. Hij bezocht in 1768 Tahiti. Ik kan hier de oorspronkelijke Franse tekst geven, dank
zij W.J. de Jonge; zie Sociologische Gids, XXIII, 1976, pp. 96 e.v.
13 Ontleend aan D. Diderot, Supplément au Voyage de Bougainville avec une introduction par
Gilbert Chinard, Paris etc. 1935, p. 38.
14 Zie noot 13, pp. 161 e.v.
15 Zie noot 13, p. 38.
16 Zie noot 13, p. 39
17 Zie noot 13, p. 190.
18 Zie noot 11, p. 22.
19 Zie noot 11, p. 22.
20 Arthur O. Lovejoy, The great Chain of Being, Cambridge, Mss., 1936.
21 Zie Norbert Elias, Ueber den Prozess der Zivilisation, 2 Bnd., Frankfurt am Main 1976, Bnd.
1., p. 21 e.v. (1e ed. Basel 1939) en Die Höfische Gesellschaft, Neuwied-Berlin 1969, op het
trefwoord ‘Zweifrontenschicht’.
22 Zie noot 11, p. 27.
23 H.N. Fairchild, The Noble Savage, a study in romantic Naturalism, New York 1928, p. 106.
24 Zie noot 23, p. 106.
25 Zie noot 23, p. 106.
26 noot 11, pp. 102-103.
27 Zie noot 23, p. 331.
28 Zie noot 23, p. 331.
29 Zie noot 11, p. 32.
30 Zie noot 11, p. 106.
31 Zie noot 11, p. 32.
32 Zie noot 23, p. 161.
33 Zie noot 11, p. 106.
34 Zie noot 23, p. 364.
35 De reizen van Cook en anderen waren dan ook geen ondernemingen van avontuurlijke
zonderlingen, maar goed uitgeruste en officiële expedities waarvan het wetenschappelijke,
economische en politieke belang terdege werd beseft.
36 Voor het gehoorzamen van verboden en geboden, sterk onafhankelijk van intenties en
omstandigheden gebruikte Jean Piaget het begrip ‘moreel realisme’, zie J. Piaget & B. Inhelder,
De psychologie van het kind, Rotterdam 1972, p. 121. Hij acht het van toepassing op kleine
kinderen, zo tot een jaar of zes. De uitdrukking ‘dwang van anderen’ is een omschrijvende
vertaling van Norbert Elias' begrip ‘Fremdzwang’, vgl. hoofdstuk I. Beide begrippen, ‘moreel
realisme’ en ‘Fremdzwang’, drukken m.i. twee kanten uit van wat Max Weber ‘traditioneel
handelen’ noemde en wat Emile Durkheim omschreef als ‘mechanische solidariteit’. Ik heb de
indruk dat deze twee kanten niet altijd onderscheiden noch expliciet gecombineerd worden.
37 De samenhangende begrippen ‘rationaliteit’ en ‘zelfdwang’ waarover ik eveneens in hoofdstuk
I schreef, sluiten enigszins aan bij wat Max Weber ‘doelrationeel’ en ‘waarderationeel’ noemde
en Emile Durkheim omschreef als ‘organische solidariteit’.
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2 De introductie van het beschavingsbegrip ‘taboe’
Enkele decennia na de reis van Cook werd het begrip ‘taboe’ ook op de eigen
samenleving gericht. Een speurtocht door verschillende woordenboeken en
encyclopedieën leert dat alleen A New English Dictionary een reeks van dit soort
taboe-citaten biedt, uit de Engelse literatuur vanaf omstreeks 1800. Soortgelijke
standaardwerken uit andere Westeuropese landen leveren pas later soortgelijke
gegevens, die niet verder teruggaan dan tot omstreeks 1900. Het gebruik van het
begrip voor de eigen samenleving lijkt derhalve in de eerste plaats een Engelse vondst
te zijn geweest, wat niet hoeft in te houden dat de gewoonten die ermee benoemd en
bekritiseerd werden uitsluitend Engels waren.
Een van de eerste citaten is afkomstig van Walter Scott, die leefde van 1771 tot 1832.
Het dateert van 1826 en staat in zijn dagboek. Op het moment van schrijven zit hij
thuis. Het is laat in de avond. Het bezoek is zo juist vertrokken en hij schetst de sfeer.
Het was niet erg boeiend en zo is het vaker. ‘The conversation is seldom excellent
amongst official people; too many topics are what the Otaheitians call “taboo”.’38
Hij had het woord kennelijk bij de hand. Scott kende waarschijnlijk de reisverhalen
van Cook en anderen - daarvoor waren ze populair genoeg - en had zich met hen
verbaasd over die rare, zinloze verboden waarvan de reden onduidelijk bleef en bij
navraag niet verduidelijkt kon worden. Hij maakt de associatie. Zo raar en overbodig
als die taboes, zo raar en zinloos vond hij de gewoonten in de betere kringen om
bepaalde onderwerpen niet aan te roeren.

De ontwikkeling van beschavingstaboes
Het gebruik van het vreemde begrip ‘taboe’ lijkt op het eerste gezicht wellicht niet
meer dan een curiositeit. Scott kende het woord en gebruikte het om zijn ergernis te
luchten. Dat is alles.
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Bij nader inzien is er echter meer over te zeggen. Een succesvolle introductie van
een nieuw woord of van een nieuwe gebruikswijze is geen geïsoleerd incident of een
persoonlijke vondst alleen. Veranderingen in de aard van het netwerk dat mensen
met elkaar vormen en daarmee verbonden veranderingen in hun omgang met elkaar
en zichzelf, vinden hun uitdrukking in het taalgebruik en geconstateerde veranderingen
dáárin bieden omgekeerd een mogelijke aanwijzing voor sociale en psychische
veranderingen.
In dit geval gaat het om de introductie van een nieuwe gebruikswijze van een
primitief begrip met als functie bepaalde restricties zowel te signaleren als te
bekritiseren. Het feit van deze succesvolle introductie zou erop kunnen wijzen dat
niet alleen de kritiek, maar ook die restricties zelf betrekkelijk nieuw waren.
Deze veronderstelling lijkt - wederom op het eerste gezicht - wellicht weinig
plausibel. Het gebruik van het primitieve begrip ‘taboe’ zou er immers op kunnen
wijzen dat die restricties al heel ‘oud’ waren. Het tegendeel is echter meer
aannemelijk. Zoals gezegd is het gebruik dat Scott van het begrip maakte
oppervlakkig. Het lijkt een associatie geweest te zijn waaruit niet mag worden afgeleid
dat het volgens hem om dezelfde soort verboden ging. In feite voert het beschaafde
gebruik van het primitieve begrip juist naar een gevolgtrekking in tegenovergestelde
richting. In het land van herkomst was het begrip ‘taboe’ voorhanden, en al mochten
de Polynesiërs dan niet goed weten waarom het bij voorbeeld op gezette tijden
verboden was voedsel aan te raken, ze wisten heel goed dát het niet mocht. Behalve
de aanwezigheid van groepsgenoten hadden ze ook de duidelijke dreiging van een
woord om hun opwellingen en neigingen terug te houden. Dat woord was ‘taboe’,
en betekende letterlijk: ‘van een merkteken voorzien’, maar feitelijk zoveel als
‘verboden’, ‘niet aanraken’, ‘afblijven’, ‘pas op’, ‘laat dat’. Deze Westeuropese
equivalenten werden echter niet door Scott gebruikt. Hij koos een vreemd woord en
hij koos - mogelijkerwijs - dat vreemde woord, omdat de restricties waarop hij doelde
meer vanzelfsprekend, bijna ongemerkt werden geëerbiedigd en daarmee getuigden
van een toegenomen civilisering, in Engeland en wellicht ook meer in het algemeen
in West-Europa. Daarom koos hij ‘taboe’ en stichtte veel verwarring.
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Engeland
Op verschillende manieren zijn deze eerste gedachten naar aanleiding van de
introductie van een nieuwe gebruikswijze van het begrip ‘taboe’ nader te ondersteunen
en uit te werken. Scott zelf levert een fraaie aanwijzing dat er inderdaad en in
toenemende mate tijdens zijn leven vanzelfsprekende verboden in acht werden
genomen en dat de intensivering van deze ‘beschavingstaboes’ als een uiting van
toenemende zelfdwang is op te vatten, waarbij mensen zonder het zelf goed te beseffen
sterk emotionele gebeurtenissen gingen mijden en daarmee corresponderende
gevoelens gingen inhouden. Scott gebruikte het begrip ‘taboe’ op een nieuwe,
‘beschaafde’ manier en hij wist waar hij het over had.
Het voorbeeld van wat treffend is te karakteriseren als de uitbreiding van de
‘psychische gevarenzone’, betreft een incident met zijn oudtante, mrs. Keith of
Ravelstone. Hij vertelt dat deze vrouw hem eens vroeg haar de romans van Aphra
Behn te sturen - een Engelse schrijfster uit het midden van de zeventiende eeuw. Hij
schrikt en waarschuwt haar: ‘It is not quite proper reading for a lady.’ Ze blijft echter
bij haar verzoek waaraan hij dan toch maar voldoet. Als hij haar enige tijd later weer
ziet, valt ze tegen hem uit: ‘Take back your bonny mrs. Behn and if you will take
my advice you will put them in the fire.’ Na wat tot rust te zijn gekomen voegt ze
eraan toe: ‘I found it impossible to get through the very first of the novels. But it is
very odd that I, an old woman of eighty years and upward, sitting alone, feel myself
ashamed to read a book which sixty years ago I have heard read aloud for larger
circles consisting of the first and most creditable society in London.’39
Dit voorbeeld van versterking en uitbreiding van de zelfcontrole die, juist omdat
de betrokkene zich van die controle nauwelijks bewust was, stilzwijgend en
dwangmatig werd uitgeoefend en als ‘natuurlijk’ werd ervaren, kan worden uitgebreid
met andere berichten over ‘the Moral Revolution’ die Engeland in het laatste kwart
van de achttiende eeuw en de eerste helft van de negentiende eeuw doormaakte.
Dit ‘taboeëringsproces’, waarin veel wat aan een minder gewetensvolle omgang
deed denken, werd teruggehouden en achter sociale coulissen verdween, wordt door
een historicus als volgt beschreven: ‘Between 1780 and 1850, the English ceased to
be one of
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the most aggressive, brutal, rowdy, outspoken, riotous, cruel and bloodthirsty nations
in the world and became one of the most inhibited, polite, orderly, tenderminded,
prudish and hypocritical. The transformation diminished cruelty to animals, criminals,
lunatics, and children (in that order); suppressed many cruel sports and games, such
as many fairs and wakes; rid the penal code of about two hundred capital offences,
abolished transportation, and cleaned up the prisons; turned Sunday into a day of
prayer for some and mortification for all; “bowdlerized” Shakespeare, Gibbon and
other “obscene” classics, inhibited every kind of literature save the suitable for family
reading, and almost gave the deathblow to the English stage; and generally removed
from the language, except in official publications and medical literature, all words
calculated to “bring a blush to the cheeck of the young person”.’40
Ook andere schrijvers vermelden deze veranderingen die hier wellicht wat al te
plotseling zijn afgeschilderd. Een bruikbare aanwijzing voor de ontwikkeling in de
richting van een sterkere en meer uitgebreide en vooral meer dwangmatige
zelfcontrole vormen de berichten over de officiële en officieuze censuur. Op zichzelf
was de controle van overheden op wat er in druk in het openbaar verscheen al van
veel oudere datum, maar juist in de achttiende eeuw werd deze censuur minder streng,
verminderden de straffen en zwakte vooral haar preventief karakter af. Tegelijkertijd
verschoof en verbreedde zich het oogmerk van de censuur van hoofdzakelijk politieke
en religieuze uitlatingen naar die welke de ‘goede zeden’ betroffen. Behalve uitspraken
die meer een directe ondermijning inhielden van het gezag en zijn legitimatie, vielen
nu ook uitspraken die op zichzelf niet gevaarlijk waren maar aan een minder
zorgvuldige omgang herinnerden en daarmee inbreuk betekenden op de psychische
gevarenzone, onder een verbod.41 Allerlei verenigingen - zoals de Society for
Reformation of Manners en de Proclamation Society, welke laatste zich ten doel
stelde om ‘the Royal Proclamation against Vice’ ten uitvoer te brengen - werden
opgericht en heropgericht en streden nu met succes voor de kuising van taal en
literatuur. Allerlei uitdrukkingen en woorden werden als te bruut, te pijnlijk ervaren
en uit het officiële taalgebruik gebannen om in wat dan pornografische literatuur
wordt, weer op te duiken. Vergissingen als ‘Fuckingham Palace’ werden pijnlijker.42
Shakespeare en
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de bijbel werden gekuist en in de bibliotheek van het British Museum werden bepaalde
categorieën boeken uit de catalogus geschrapt. Ze waren ‘subversive of the Throne,
of Religion, of Propriety’ of zij hadden ‘an improper or obscene character’.43 Ook
tegen gokken en drinken, vloeken en zweren keerden deze organisaties zich en
tegelijkertijd pleitten zij voor verbetering van het onderwijs, van het gevangeniswezen
en tegen de slavernij. Zij ijverden kortom voor een uitbreiding en intensivering van
de zelfdwang, voor een sterkere gewetensvorming, sterkere afkeer van wat als ‘bruut’
werd ervaren en tegelijk daarmee voor een grotere solidariteit en sterkere identificatie
van mensen met elkaar. Deze bewegingen kwamen grotendeels voort uit ‘the trading
middle class’ wier levensstijl door de aard van hun bezigheden, en door de strijd
tegen de privileges van hogere lagen aan grotere restricties was onderworpen.
In de loop van de negentiende eeuw werd hun levensstijl meer dominant en door
hogere lagen overgenomen. Wat eerder ‘deugdzaam’ heette en nog bevochten moest
worden, werd tot het gevestigde ‘fatsoen’ dat behouden diende te blijven, en vorstelijk
werd onderscheiden met de toevoeging ‘Victoriaans’.

Frankrijk
De hierboven vermelde gegevens hadden betrekking op Engeland. In andere
Westeuropese landen speelden zich echter soortgelijke ontwikkelingen af. In de
vorige paragraaf kwam al ter sprake hoe ook in Frankrijk de toenemende
beschavingsdruk en een overeenkomstig onbehagen tot uitdrukking kwamen in de
verheerlijking van de ‘Edele Wilde’, maar ook - en in toenemende mate - in de
afschuw van diezelfde natuurmens, die in plaats van ‘onschuldig’ dan ‘schaamteloos’
wordt genoemd.
In dit verband kan deze interpretatie, die niet zonder problemen is, nader worden
uitgewerkt. De redenering dat de verhalen over de vrijheid der zeden een aanwijzing
vormen voor een toenemende taboeëring, of, anders gezegd, voor een uitbreiding
van de ‘psychische gevarenzone’, ligt niet zonder meer voor de hand. Wellicht lijkt
het op het eerste gezicht wel meer aannemelijk om het tegenovergestelde te beweren
en het ideaal van de ‘Edele Wilde’ te zien als een doorbraak in beschavingstaboes
die in dat geval al van veel oudere datum zouden zijn. Peter Gay, van wiens kennis
van de
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Verlichting in deze studie herhaaldelijk gebruik wordt gemaakt, doet zelf deze
suggestie als hij mede naar aanleiding van Diderots Supplément op de reis van
Bougainville schrijft: ‘In the 18th century, sexuality was still [cursivering P.K.]
surrounded by coy circumlocutions or embarrassed secrecy [...]’.44 De ‘philosophes’
zouden zich, zo gaat zijn redenering, tegen deze weinig verlichte gang van zaken
gekeerd hebben. Zij ‘were preparing the way for a rational analysis, and thus for a
less hostile view, of sexuality’. Van David Hume, de Engelse Verlichter, zegt hij
zelfs dat hij taboes aantastte: ‘David Hume suggests that sexual taboos or the sense
of shame, are by no means natural, let alone God given.’45 Het is echter de vraag in
hoeverre Gay gelijk heeft met de voorstelling als zouden er al langer
beschavingstaboes hebben bestaan, die door de Verlichters werden aangevochten.
Het is waar dat Diderot zich verzette tegen ‘fausse pudeur’ en tegen verboden waarvan
hem de zin ontging. Het is eveneens waar dat David Hume erop wees dat ‘kuisheid’
en ‘trouw’ weliswaar mochten worden ervaren als deugden die een doel in zichzelf
vormden, maar dat deze deugden zonder hun maatschappelijk ‘nut’ nooit in een
mensenhoofd zouden zijn opgekomen.46 Gay vindt dit revolutionaire gedachten en
daarin heeft hij gelijk. Het lijkt echter onjuist te beweren dat het inzicht van deze
‘philosophes’ zich tegen beschavingstaboes keerde die van oudsher al zouden bestaan.
Waar het om gaat is dat hun kritiek zich enerzijds richtte op expliciete verboden en
vooral op de christelijke godsdienst waarmee die verboden werden gelegitimeerd,
en anderzijds wel degelijk op vanzelfsprekende restricties, die echter van recente
datum waren en tegelijk door hen werden voorgestaan. De Verlichters waren tegen
allerlei strenge verboden die vooral de privileges van hogere lagen beschermden en
als van God gegeven werden voorgesteld en tegelijk waren zij voor ‘humaniteit’
tussen mensen in het algemeen. Hun ijver voor vrijheid én voor gelijkheid en
broederschap verliep echter niet zonder spanningen. Het succes van hun streven naar
humaniteit of naar een sterkere identificatie van mensen met elkaar, betekende ook
een inbreuk op hun verwachting van vrijheid en riep een spanning op die bij voorbeeld
zijn uitweg vond in het ideaal van de ‘Edele Wilde’ waarin beide, vrijheid en
broederschap, wél probleemloos samengingen.
Ook elders, in brieven en literaire geschriften blijkt hetzelfde probleem dat door
Diderot als volgt werd omschreven: ‘Hij die
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zich de lust der zinnen ontzegt is óf een huichelaar óf een verminkt schepsel; maar
hij die het genot verkiest boven een goed geweten, is een ontaard schepsel.’47
Het is overigens Gay zelf aan wie ik dit citaat ontleen en hij biedt nog meer
gegevens die deze interpretatie ondersteunen. In tegenspraak met zijn eigen bewering
dat in de achttiende eeuw seksualiteit nog steeds omgeven was met ‘coy
circumlocutions’, merkt hij elders op dat men in vroegere tijden juist niet zo omzichtig
te werk ging.
‘Sexual appetite did not vanish behind a wall of discrete silence [...] medieval
literature was often coarsely direct [...] Even the puritans, whom the Enlightenment
liked to malign as dour, fanatical enemies of life, were refreshingly unpuritanical in
their sexual behavior.’48
Van beschavingstaboes lijkt in die dagen derhalve weinig sprake en het is wederom
Gay zelf die erop wijst hoe juist in de achttiende eeuw dit soort restricties sterker
werden wanneer hij, met de suggestie dat het hier niet om een uitzondering gaat, van
één van de Verlichters schrijft: ‘Voltaire enjoyed the obscene Restauration poems,
but he kept them in the privacy of his notebooks, and when he wrote impassioned
loveletters to his niece, he kept them utterly secret and kept, in a sense, his passion
from himself by putting the most erotic passages into Italian.’49
Deze ontwikkeling, die in dit korte dispuut met Gay met citaten werd aangegeven,
zou zich ook op een meer aanschouwelijke wijze laten verduidelijken door in te gaan
op andere taboeëringsgegevens, zoals die over de indeling van huizen en de kuising
van kunst. Van de eerste is bekend dat het in de achttiende eeuw bij burgerlijke
groeperingen in Frankrijk gebruikelijk werd in aparte slaapkamers de nacht door te
brengen. In diezelfde periode en in het begin van de negentiende eeuw werden ook
vele naakten op kunstwerken van Middeleeuwse herkomst gekuist. Daarvóór hadden
ze kennelijk minder aanstoot gegeven.50

Nederland
Behalve in Engeland en Frankrijk tekenden zich ook in Nederland overeenkomstige
ontwikkelingen af, die hier speciale aandacht krijgen.
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De morele ijver werd ook in ons land gedragen door burgerlijke middenlagen en
vormde een onderdeel van hun strijd tegen lagere en hogere groeperingen. Die strijd
was evenwel minder heftig. In tegenstelling tot andere landen van West-Europa
ontbrak hier in de centrale provincies - in Holland en Zeeland, maar ook in Groningen
en Friesland - een sterke adellijke landaristocratie met uitgebreide privileges. Het
van oudsher drassige veenland vormde in de Middeleeuwen een sponzige uithoek
van het Duitse rijk en deelde slechts in geringe mate in de feodaliseringsprocessen.
Dezelfde natuurlijke gesteldheid en geografische ligging vormden samen met de
geringe betekenis van die landaristocratie gunstige condities voor de bevolking van
landbouwers, veehouders en vissers om in zeevaart, handel en daarmee verbonden
nijverheid in maatschappelijke sterkte te groeien en hier eerder dan elders - en vooral
vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw - ook in politiek opzicht een
dominerende rol te gaan spelen.51 Verschillende idealen, die in andere landen
gedurende de achttiende eeuw sterker naar voren kwamen en een burgerlijke signatuur
droegen, werden hier dan ook eerder geformuleerd en in zekere mate gerealiseerd.
Maatregelen die wijzen op een verzachting der zeden en gericht waren op bij
voorbeeld de verzorging van de armen, ouden en zieken en op de indamming van
hetzes als ketter- en heksenjacht, werden hier al in de zeventiende eeuw genomen,
terwijl zij elders een vrucht van de Verlichting worden genoemd.52 Het gevolg was
dat de strijd ten tijde van die Verlichting wat minder heftig verliep dan bij voorbeeld
in Frankrijk.
Het zou echter onjuist zijn te beweren dat die strijd toen al gestreden was. Ondanks
de genoemde aanwijzingen was het leven in het Nederland van de zeventiende eeuw
niet alleen bij het ‘volk’, maar ook bij de ‘Heren’ van wie de genoemde maatregelen
afkomstig waren, nog te ‘open’, werden de opwellingen van mensen nog te direct
geuit en beleefd om van taboeëring in beschaafde zin te kunnen spreken.
Een dankbaar voorbeeld hiervan vormen de schilderijen uit die tijd. Weliswaar
was - met uitzondering misschien van Rembrandt - de verlustiging van het naakte
of halfbedekte vrouwenlichaam hier minder direct dan in de buitenlandse hoofse
schilderkunst, maar niettemin werden ook hier lusten én onlusten in het algemeen
nog meer in hun directe felheid beleefd. Op de vele stillevens prijken
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‘blanke haringen en doorschijnende oesters, die sappige halfgeschilde citroenen, of
glanzende tinnen of zilveren schenkkannen, hoge glazen met schuimend bier gevuld
en groene roemers waar de Rijnwijn in tintelt’.53
Dit alles getuigt volgens de letterkundige Kalff, die zich in het begin van de
twintigste eeuw verlustigt in de beschrijving van wat hij zó niet meer kent, van een
‘forsche zinnelijkheid en bruisende levenskracht die vaak niet meer of nauwelijks
binnen de perken werden gehouden door geloof en zedelijkheid, schout en schepenen,
geheime tuchthuizen, rasphuis en spinhuis en beul’.54
Op de vele huiselijke taferelen, herbergtonelen, afbeeldingen van bruiloften en
partijen zien we de eters en drinkers aan het werk, met een ongegeneerdheid die later
- in de achtiende eeuw - te pijnlijk zal worden. Ze houden van eten en drinken en
niet minder van vrijen, kaartspelen, gokken, poepen en pissen en dat is te zien. Ze
verlustigen zich in de toespelingen daarop en schamen zich weinig voor hun plezier
als een ander wordt bedrogen of misleid.
Deze genrestukken worden dikwijls vergeleken met de vele boerten en kluchten
uit diezelfde tijd. In beide worden dezelfde taferelen en hetzelfde plezier uitgebeeld
en in beide wordt in het bruisend gebeuren ook altijd een moraliserende boodschap
verpakt: het is wel lekker om goed te eten en te drinken, om te vrijen en kaart te
spelen, maar weet welke gevaren er dreigen en hoe snel de rijkdom is verdwenen,
de gezondheid wordt geschaad en hij die bedriegt, zelf wordt bedrogen.
‘De moraal van het verhaal’ valt niet te loochenen, maar juist de wijze waarop er
gemoraliseerd werd, laat zien hoe gering het effect ervan was. De figuren vechten
nog niet met een kwaad geweten, terwijl zij zich te buiten gaan. Zij komen pas tot
inkeer - als dat al het geval is - wanneer het te laat is en het kwaad al is geschied.
Hun schuldbewustzijn komt pas achteraf tot leven en werkt nog minder preventief.
De moraal komt als het lied al is gezongen.
De aanwijzingen die deze schilderijen en toneelstukken bieden voor de ‘openheid’
van het Hollandse leven in de zeventiende eeuw gelden in de eerste plaats volkse en
boerse groeperingen. Zij werden uitgebeeld en kwamen zelf naar die uitbeeldingen
kijken. Zij genoten van de list en het bedrog en werden vervolgens gesticht door de
moraal. Niettemin genoten ook hogere burgerlijke groepen van deze taferelen. Zij
schuwden dezelfde vrijmoedigheid niet.
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De reeds geciteerde letterkundige Kalff zegt er dit van: ‘Hoe ruw is de toon van den
onderlingen omgang nog in 1627, niet in Drenthe of in Twenthe, maar in Utrecht;
niet onder de lagere standen, maar in de vergadering der Provinciale Staten’,55 waar
de ‘Heren’ elkaar te lijf gingen en elkaar voor moordenaar uitmaakten.
Ook in seksueel opzicht waren de opvattingen en praktijken bij hogere groeperingen
nog minder teruggehouden. Kalff maakt in dit verband melding van een bundeltje
novellen uit 1647 door een zesentwintigjarige vrouw, Maria Heyns, uitgegeven onder
de titel Bloemhof van doorluchtige voorbeelden. Het boek begint met een uiteenzetting
van de stelling: ‘Hoe noodzakelijk de kuysheyt zy’ en de gedachte lijkt gewettigd
dat hier juist een relatief hoge morele standaard naar voren komt. In de rest van het
boek vinden we echter een groot aantal staaltjes van wat Kalff noemt ‘oneerbaarheid,
ontucht, ongeoorloofde en onnatuurlijke liefde’ en lijkt het om een pornografisch
geschrift te gaan, waarin de schrijfster onder de dekmantel van de moraal laat zien
wat eigenlijk is verboden. Beide interpretaties, waartussen de gedachten al gauw
heen en weer springen, zijn echter onjuist. Ze verwijzen naar een hoger niveau van
zelfcontrole, waarbij aan de ene kant restricties als vrij algemeen geldend worden
voorgesteld en ervaren en aan de andere kant, terzijde en dikwijls in de verbeelding,
aan deze restricties wordt ontsnapt. In het geval van het boek van Maria Heyns spreekt
de schrijfster zich wel uit tegen de genoemde praktijken, maar die praktijken zelf
zijn nog gebruikelijk genoeg om door haar bij name genoemd te kunnen worden, en
juist omdat ze nog gebruikelijk waren mist de beschrijving ervan het ‘glurende
perspectief’ van de pornografie.
Kalff zegt het zo: ‘Alles is kiesch; nergens bespeurt men dat de verzamelaarster
zich met de verhalen “kittelt” - gelijk men toentertijd zeide; desniettemin noemt of
bespreekt zij allerlei zaken die volgens onze, ten deele verwrongen,
welgevoegelijkheidsbegrippen in fatsoenlijk gezelschap niet meer genoemd mogen
worden.’56
Een zelfde vrijmoedigheid maar zonder die duidelijke veroordeling, vinden we
ook bij de vermaarde rij van dichters, bij Hooft, Vondel en Huygens. Hooft detailleert
in zijn erotische gedichten de schoonheid van zijn eerste vrouw. Vondel publiceert
in Minneplicht en Kuysheitskamp een openhartig gesprek tussen twee Amsterdamse
meisjes en Huygens schrijft Trijntje Cornelis dat onder Antwerpse hoeren speelt een woord overigens dat in die tijd lang niet zo'n ex-
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clusieve betekenis had als in de onze en ook als koosnaampje gebruikt werd. In een
liederenboek uit 1655, waaraan ook Vondel en Hooft hebben bijgedragen, staat het
volgende bruiloftslied dat weliswaar onder pseudoniem is geschreven en ook voor
die tijd kennelijk gedurfd was.
Nu bruidtje, gaat te bed, het is nu alles klaar:
En steekt hy 't in jou buik, zoo wordt ghy 't wel gewaar.
Werpt hem ook dadelijk gevangen in jou bontje,
En houdt hem daar zoo lang, totdat hy in jou rontje
Een verschen zoopje maakt, schoon dat hy 't ook haalt,
En laat hem daar niet uit voor 't sluitgeld is betaalt.57

Al deze praktijken bleven, zoals gezegd, niet onweersproken. De schrijvers en
schilders zelf waren niet afkerig van moraal. Veel harder en categorischer was echter
het oordeel van calvinistische predikanten. Zij trokken fel van leer tegen wat ‘slordigh,
oneerlijck, onkuys en onghebonden’ heette. Vooral bruiloftsfeesten vormden een
steen des aanstoots en de gebruikelijke liederen werden veroordeeld wegens hun
‘vuyle ende stinckende redenen’ en ‘vergiftige propoosten’. Het zou echter een
misverstand zijn, te menen dat deze protesten veel effect hadden, geleidelijk aan
meer gehoor vonden en de zeden verzachtten.
De relatief ongeremde lusten en de vaak ongeremde veroordeling waren beide
extreem en werden in de loop van de tijd geremder en meer teruggehouden.
Wellicht dat de zedelijke geschriften van Cats een vroege aanwijzing vormen van
deze grotere ingetogenheid naar beide kanten, die later sterker werd en meer algemeen
geldig. De verzen van deze staatsman-dichter lijken veel op de genoemde
genrestukken, maar het plezier is er al minder uitbundig en het moraliseren meer
indringend. Tegelijk zijn ook de godsdienstige gevoelens meer ingetogen en spreekt
hij niet veel van hel en verdoemenis. Hij was dan ook geen streng calvinist, maar
voelde zich verwant met piëtistische kringen, waar niet in de eerste plaats dogmatische
stellingen werden aangehangen maar de heiliging van het dagelijks leven centraal
stond.58
Toch was ook Cats in zijn moraliserende lessen nog vrijmoediger dan velen, vanaf
het einde van de achttiende eeuw tot in de jaren
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zestig van deze eeuw, voor wenselijk hielden. Ik citeer hier een van zijn gedichten,
dat thans onschuldig lijkt maar in 1962 nog met veel voorbehoud werd gepubliceerd.
Een waterlandse Trijn zat eens ajuin en schelde,
En klaagde dat de lucht haar ogen dapper kwelde,
En kijk eens, sprak de meid, ik heb ermee gespeeld,
En toen heeft mij het ding in 't minste niet verveeld.
Dus gaat het lieve moer, ging Els hier tegen zeggen,
Met die zo metterhaast haar spillen samen leggen:
't Is wel zo lang men vrijt, maar trekt het rokjen uit,
Een reuk daar 't oog afloopt verneemt men van die bruid.59

Zoals gezegd zijn er aanwijzingen dat de kuising van de zeventiendeeeuwse produkten
vooral tegen het einde van de achttiende eeuw duidelijker vormen aanneemt. Al wel
eerder konden hier en daar bezwaren worden gehoord, maar het duurde toch tot
omstreeks 1780 voordat de mogelijkheid van kuising openlijk werd overwogen en
soms aanbevolen. Het typerende daarbij was dat men aan de ene kant gevoelig werd
voor wat het naïeve of het natuurlijke van de oude schrijvers werd genoemd, aan de
andere kant aanstoot nam aan al te openhartige passages en in beide gevallen getuigde
van een grotere ingetogenheid. De dames Wolff en Deken schrijven in 1781 van
Bredero: ‘Er is ondertusschen zo veel geest, zo veel natuurlyk fraai, zo iets naïefs in
velen derzelven, dat men mooglyk het eerlyk publiek geen geringen dienst zoude
doen, indien den een of ander daartoe bekwaam mensch zich verledigde om die
stukken te zuiveren van alles, wat onze beschaafder, zoal niet betere tyden ergert.’60
In 1786 zit een ‘boek-keurder’ met hetzelfde probleem. Het betreft dan de
verzamelde werken van Cats, die er na enig wikken en wegen toch nog wel mee door
kunnen. Hij schrijft: ‘Al is 't dat eenige werkskens van den Heer Jacob Cats wat vrij
geschreven zijn, en zommige Vaersen in eenige teedere en kuysche ooren niet zeer
wel en klinken: het doelwit der zelve nogtans goed zijnde, en veel zeerdienstige
zedenleeren inhoudende, oordele ik alle de werken van den gezeyden Heer Cats,
namendlijk in deze tijden, te mogen herdrukt worden.’61
Tezelfder tijd kreeg men ook moeilijkheden met Jan Steen en
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achtten sommigen de zeventiende-eeuwse berichten als zou hij niet alleen de losse
zeden geschilderd, maar ook aan den lijve ervaren hebben, bezijden de waarheid.
Hoe kon iemand die taferelen schilderde met ‘eene zedelijke strekking’ tegelijk zo'n
losbol zijn geweest?62
Een ander bruikbaar voorbeeld van ontwikkelingen in dezelfde richting vormt een
boek dat in het begin van de twintigste eeuw werd geschreven en handelt over Het
Zedelijk Leven Onzer Vaderen in de 18de Eeuw.63 De schrijver heeft het niet
gemakkelijk. Hoe graag hij het ook anders had gewild, naar zijn maatstaven gemeten
valt het zedelijk leven in de achttiende eeuw door de mand. Het verderf lijkt om zich
heen te grijpen en sommige tijdgenoten zeggen het zelf. Tegen het einde van die
eeuw klaagt een Nederlander over het zedenbederf dat onder alle standen verspreid
is, onder de inwoners der steden en die te plattelande, onder onze kustbewoners en
eilanders, zeevarenden en soldaten, tot de klasse der dienstboden toe. ‘Niet,’ zegt
hij, ‘dat er nog geen deugdzamen gevonden worden, doch derzelver getal is klein en
kan uit hoofde der algemeene verbastering nauwelijks in aanmerking komen.’64 Nee,
het ging niet goed met Nederland in die dagen en dat moet duidelijk zijn. Maar de
eerlijkheid gebiedt de schrijver en dwingt hem te erkennen dat het in de zeventiende
eeuw nog erger was. Naar eigen maatstaven gemeten deugt de achttiende eeuw niet,
maar hij moet toegeven dat, gemeten aan de zogenaamde gouden eeuw, de zeden
toch zijn verbeterd. Hij spreekt van het drinken dat matiger is geworden en vooral
de eindeloze heildronk schijnt aan populariteit te hebben ingeboet. Hij vertelt ook
hoe het gokken enigszins werd beteugeld, de huwelijkstrouw minder met voeten
werd getreden en allerlei volksspelen, waarbij dieren op wrede én vermakelijke wijze
werden gedood, in onbruik raakten.65 Hij vermeldt met instemming dat de zorg voor
zieken, armen en gevangenen is toegenomen en het ‘sociale medegevoel’ zich toch
heeft verspreid, vooral onder hen die zichzelf prijzen als ‘die gelukkige middenstand
welke ons even ver afscheidt van de woelige vermaken des Hoffelijken levens als
van die knellende bekommeringen die hen treffen welke beneden den burgerstaat
vernederd zijn’.66
En inderdaad, zoals in andere landen van West-Europa, droeg ook hier de ijver
voor een deugdzaam leven een burgerlijke signatuur en vormde zij een deel van de
strijd tegen de privileges en de
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levensstijl van de aristocratie. De tegenstellingen waren hier bij ontstentenis van een
sterke adellijke bovenlaag weliswaar minder scherp, maar de burgerlijke bovenlagen
hadden zich in de loop van de zeventiende en achttiende eeuw toch zover verwijderd
van andere burgerlijke groeperingen dat zij wel degelijk een aristocratische bovenlaag
vormden. Met de ‘aristocratisering’ van de ‘Heren’ was hun levensstijl veranderd.
Zij hadden zich meer gedistantieerd van de ‘boerse platheid’ van hun voorvaderen
en waren zich meer gaan spiegelen aan het Franse hof. Ze waren kortom ‘beschaafder’
geworden en tegen deze meer hoofse vorm van beschaving keerden de
‘middenburgers’ zich. Zij achtten, gelijk in andere landen, die stijl te veel beschaafd,
zoals zij het leven van het lagere volk te weinig beschaafd vonden. De eigen stijl
achtten zij daar precies tussenin, noch gemanierd, noch ruw, maar echt beschaafd en
toch ‘natuurlijk’.
Een welsprekende vertegenwoordiging van deze groepering vormt het al even
genoemde tweetal Betje Wolff en Aagje Deken. Beide dames werden in hoge mate
beïnvloed door Franse en Engelse literatoren. Ze verspreidden en vertaalden hun
geschriften, vertolkten overeenkomstige gevoelens en denkbeelden in Nederlandse
verhoudingen en geven met hun werk inzicht in de aard van de burgerlijke deugden.
Een van hun geschriften heet De historie van mejuffrouw Sara Burgerhart uit 1782
en in het voorwoord van deze roman over het meisje met de toepasselijke naam zetten
de auteurs hun bedoelingen uiteen. Ze willen aantonen ‘dat ene overmaat van
levendigheid, en ene daaruit ontstaande sterke drift tot verstrooide vermaken, door
de mode en de luxe gewettigd, de beste meisjes meermaal in gevaar brengen om haar
in de allerdroevigste rampen te storten’.
Eén keer dit gelezen, zou men een ernstig en streng vermanend geschrift
verwachten. Die verwachting komt niet uit. Op allerlei wijzen verzetten de schrijfsters
zich juist tegen strenge voorschriften en steken zij de draak met lieden die daar wel
voor pleiten.
Toch is het hun wel degelijk om de deugd begonnen, die echter niet met strengheid
maar met geduld en liefde en daardoor des te sterker als ‘natuurlijk’ wordt ingeprent.
In dichtvorm brengen ze zelf deze ‘methode’ onder woorden:
Gestrengheid vormt toch nooit het zachte hart der jeugd;
Uw nors gelaat doet haar voor hare plichten schrikken:
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En gij, Lichtvaardigheid, die afleidt van de deugd,
Terug! Uw adem kan het zaad der deugd verstikken.
Voor u, o Wijsheid, die geduld aan liefde paart,
En scherts met ernst verbindt, is deze post bewaard.

Hetzelfde komt ook tot uitdrukking in een ander boek dat door Betje Wolff werd
geschreven en als titel draagt Proeve over de opvoeding, aan de Nederlandse moeders.
Ook hier wijst zij op ‘geduld en liefde’ als de ware instrumenten voor het opvoeden
van de jeugd. Nog sterker komt hier tot uitdrukking hoe in deze opvoeding het goede
voorbeeld geprezen wordt. Alles wat ‘verkeerd’ is moet van kinderen worden
weggehouden. De tere schepselen zelf zijn ‘goed’ en het ‘kwade’ komt slechts van
buiten. Zeer typerend is de uitspraak dat ‘er mogelijk geen beter middel is om kindren
kwade gewoonten af te leren dan door U te gedragen als gij hen daarvan niet verdacht
hield’.67 Dit soort zinnen en adviezen wijzen erop hoe het juiste gedrag als
vanzelfsprekend werd voorgesteld en het slechte gedrag als afwijkend en onnatuurlijk
werd afgedaan. Op deze wijze grootgebracht leerden mensen geleidelijk aan hun
meer directe opwellingen zó goed terug te houden dat die terughoudendheid hun zelf
op den duur ‘natuurlijk’ voorkwam. In de zeventiende eeuw - om het kort te zeggen
- kwam het berouw nog na de zonde en werkte de censuur van de zelfcontrole meer
achteraf. Tegen het einde van de achttiende eeuw had deze censuur een meer
preventieve werking gekregen, en leerde men meer bij voorbaat berouw te hebben,
zonder goed te weten hoe zoet of hoe bitter de niet begane zonde was.
In 1824 gebruikte Scott het begrip ‘taboe’ en hij gaf ermee te kennen de restricties
die zijn bezoek in acht nam, even raar te vinden als de verboden van bepaalde
primitieve volken. Hij beweerde niet dat het ook in feite om dezelfde soort verboden
ging. In deze paragraaf is uiteengezet dat er alle reden is om beide van elkaar te
onderscheiden en van primitieve en van beschavingstaboes te spreken. De eerste
worden gekenmerkt door een dwang die mensen op elkaar uitoefenen en de tweede
door een dwang die, weliswaar van anderen afkomstig, door ieder van de betrokkenen
in zo'n sterke mate op zichzelf wordt uitgeoefend dat hun eigen terughoudendheid
hun natuurlijk voorkomt en het besef ervan zwak is. De ontwikkeling van deze vorm
van zelfcontrole is een onderdeel van wat in het
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algemeen het civiliseringsproces in West-Europa is genoemd en vormt daarvan de
burgerlijke variant.
Het eigenaardige van deze civiliseringsvariant is door Elias in vergelijking met
die van hoofse kringen als volgt onder woorden gebracht: ‘Gedragsreguleringen, die
in hoofse aristocratische milieu's ook bij volwassenen nog meer direct met het oog
op andere mensen en uit vrees voor andere mensen functioneren, worden in burgerlijke
milieu's het individu meer als zelfdwang ingeprent. Niet meer direct uit vrees voor
andere mensen houden volwassenen zich aan de regels, maar door een “innerlijke
stem”, door een angst die het eigen Ueber-Ich automatisch voortbrengt, kortom door
een moreel gebod, dat geen nadere uitleg behoeft.’68

Het doorzien van beschavingstaboes
De introductie van het beschavingsbegrip ‘taboe’ vormde de aanleiding tot de vraag
naar de ontwikkeling van het soort restricties waar het begrip zelf op slaat. Er is
echter nog een tweede vraag die gesteld moet worden en die hier, zij het beperktere
aandacht krijgt.
De introductie van het beschavingsbegrip vormt niet alleen een aanwijzing voor
het bestaan, maar eveneens voor het doorzíén van taboes en de vraag luidt hoe het
mogelijk was dat sommige mensen die vanzelfsprekende vermijdingen toch doorzagen
en er zich kritisch van distantieerden. Hoe kon iemand als Scott genoeg
‘binnenstaander’ zijn om de groeiende gevoeligheid te kennen en tegelijk genoeg
‘buitenstaander’ om met een vreemd woord de vermijdingen te onderkennen en zich
erboven te verheffen.
De vraag moet niet alleen aan Walter Scott verbonden worden. Er waren nog meer
mensen die tegen het einde van de achttiende eeuw en gedurende de negentiende
eeuw zich - al of niet met het woord ‘taboe’ - op soortgelijke wijze tegen de eigen
samenleving keerden en zich meer of minder bewust niet aan de regels hielden. In
het voorgaande wees ik er al op dat sommige mensen met de toenemende taboeëring
ontvankelijk werden voor de meer directe omgang tussen mensen in vroeger tijden
of in verre landen en daarmee soelaas zochten voor de gestegen beschavingsdruk.
Hoewel deze gezindheid meer in het algemeen valt te onderkennen, was het toch een
speciale groepering die zich erop ging toeleggen teruggehouden gevoelens en daden
weer op te roepen. Zij behoorden over
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het algemeen niet tot hogere of lagere groeperingen. Daarin lagen de condities niet
van hun ‘onordelijk’ gedrag. Zij kwamen veelal uit burgerlijke middengroepen voort
en het doorzien en doorbreken van taboes was in zekere zin hun vak. Het waren
schrijvers, maar ook musici of beeldende kunstenaars, en de schending van gevoelens
beperkte zich - zij het niet altijd - tot hun rijk der verbeelding. Tegen het eind van
de achttiende en in het begin van de negentiende eeuw werden romans, gedichten,
schilderijen en de muziek sterker dan daarvoor gekenmerkt door het oproepen van
gevoelens die in het gewone leven minder werden toegestaan.
Deze verandering hing samen met de reeds eerder genoemde maatschappelijke
ontwikkelingen en vooral met die onder burgerlijke middengroepen. Met hun stijgende
maatschappelijke sterkte, met hun groeiende welstand en aanzien nam eveneens hun
aandacht toe voor artistieke reflectie in boeken, schilderijen en muziek. Er ontstonden
in Engeland, Frankrijk en in Duitsland duidelijke sporen van een kunst die niet meer
adellijk-aristocratisch genoemd kan worden zonder daarmee direct burgerlijk te zijn.
In de eerste helft van de achttiende eeuw - en te denken is aan schilders als Hogarth
en Greuze, aan schrijvers als Richardson en Rousseau - zou het epiteton ‘burgerlijk’
nog enigszins op zijn plaats kunnen zijn in zoverre als die kunst het stijgend gevoel
van eigenwaarde uitdrukte, de typisch ‘burgerlijke’ deugden aanprees en de levensstijl
van andere groeperingen, hoger en lager, als fataal afschilderde. Tegen het einde van
de achttiende eeuw en later is deze kwalificatie echter niet meer op zijn plaats en zou
misverstand wekken. Het typerende van die kunst werd dat zij minder dan vroegere
‘stijlen’ door een duidelijk te traceren maatschappelijke figuratie - zoals hof en kerk
- bepaald, en veel meer door afzonderlijke kunstenaars, daarin bijgestaan door enkele
kunstbroeders en -critici, gemaakt werd. Het groeiende burgerlijke publiek stelde
kunstenaars in staat om zich losser te maken van de traditionele opdrachtgevers en
verschafte hun een positie die veel gemeen had met die op een vrije markt. Daar
wisten zij aan de ene kant als ‘kleine zelfstandige’ een grote mate van
onafhankelijkheid te veroveren die echter, voor zover zij aangewezen waren op de
grillige voorkeuren van het publiek - en dat waren de meesten -, gepaard ging met
een grote mate van diffuse afhankelijkheid.69 Deze relatief nieuwe positie stelde hen
in staat op een meer persoonlijke wijze te werken en als ‘buiten-
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staander’ het strengere fatsoen van de groeperingen waartoe zij zelf van huis uit
behoorden, te doorzien en zich erboven te verheffen. Deze mogelijkheid was echter
tevens een noodzakelijkheid. Zij hadden de kans maar ook de ‘plicht’ om in de
verbeelding van een boek, een schilderij of in het terzijde van het toneel hun publiek
de gelegenheid te geven zich emoties toe te staan, die in het ‘gewone’ leven taboe
waren. Het oproepen en bespelen van deze gevoelens, het balanceren tussen prikkelen
en kwetsen, werd een kunst en voor die kunst was geen vast recept gegeven. Dikwijls
ontstonden er rellen, waarbij het in feite om een krenking van gevoelens ging, terwijl
het leek alsof er echte slagen waren gevallen. Het publiek beschuldigde de kunstenaars
van grofheden en ongepastheid, terwijl zij hun publiek stijfheid, bekrompenheid en
hypocrisie verweten.
Deze gebeurtenissen speelden zich in alle Westeuropese landen af. In Duitsland
ontstond een dergelijke opschudding bij voorbeeld rondom Goethe's Werther. In
Engeland kunnen de campagnes tegen de ‘Edele Wilde’ als een vroeg voorbeeld
dienen. Later gaven de beroemde dichters Shelley, Keats en Byron door hun werk
en hun nonconformistische levenswijze aanstoot en bezorgde ook Scott, hoewel veel
minder agressief, de lezers met zijn historische verhalen een zelfde soort spanning.
In Frankrijk was het Diderot die in een brief aan Sophie Vollard het probleem reeds
vroeg onder woorden bracht: ‘Bijna alles wat de morele schoonheid schaadt,
verdubbelt de poëtische schoonheid’.70 Dit citaat had het ‘Leitmotiv’ kunnen zijn van
het boek van Mario Praz, The Romantic Agony, over de negentiende-eeuwse literatuur
en kenmerkt de problemen van wat in het algemeen in die eeuw de ‘bohème’ ging
heten.
In Nederland ging het kalmer toe. Er is wel eens een poging gedaan om
zeventiende-eeuwse kunstenaars als bohémiens ‘avant la lettre’ af te schilderen, maar
gezien het voorgaande lijkt dit een vertekening van de realiteit. Pas in de tweede
helft van de negentiende eeuw traden hier spanningen naar voren die elders al langer
zichtbaar waren.
Het typerende bij dat alles was dat de kunstenaars, die tegelijk burgerlijk en
anti-burgerlijk waren, zich in hun ‘épater le bourgeois’ soms identificeerden met de
levensstijl van de adellijke aristocratie en voor decadent of dandy doorgingen, en
zich soms identificeerden met het opkomende proletariaat en ook dan hun publiek
schokten,
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maar tevens vooruit grepen op de opkomst van die lagere groeperingen, waarbij tegen
het einde van de negentiende eeuw niet zozeer in de verbeelding alswel in de realiteit
burgerlijke taboes werden doorbroken.71 Voorlopig waren zij echter met hun meer
of minder gespeelde verbondenheid met de aristocratie of het proletariaat te ‘hoog’
of te ‘laag’ en dus ‘slecht’ voor de ‘goede’ middenstand, wiens taboes zij doorbraken.
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3 De verdere carrière van het begrip ‘taboe’ in de negentiende en
twintigste eeuw
Men moet zich geen overdreven voorstelling maken van de schendingen van
beschavingstaboes in de negentiende eeuw. Zij beperkten zich, zoals gezegd, vooral
tot het rijk der verbeelding. Het beschavingsbegrip ‘taboe’ werd nog weinig gebruikt
en de wetenschappelijke literatuur behandelde alleen het primitieve begrip dat sloeg
op die ‘rare’ en ‘zinloze’ verboden van verre volken.

In de negentiende eeuw: Frazer over taboe
In de tijd na Cook vond het begrip al snel zijn weg in andere reisverslagen. De reeds
genoemde La Pérouse schijnt op zijn reis omstreeks het jaar 1785 een Polynesisch
woordenboek in zijn bezit gehad te hebben, dat door Cook was samengesteld, en hij
gebruikte het begrip ‘taboe’ om tijdens zijn bezoek aan de archipel ongewenste
inlanders van zijn schip te houden.72
Anderen waren meer nieuwsgierig naar de aard van taboes en verzamelden
gegevens. In het relaas van een Russische expeditie stond een lijst van eenentwintig
verschillende taboes. Ook hierin wordt de verbazing onder woorden gebracht over
het gemengd sociaal-religieuze karakter. Het verslag dat als het meest gedegen
beschouwd wordt, dateert uit 1817, en het uitgebreidste en tevens laatste verslag is
van een reis die in 1836 van start ging, met zes schepen, twee schilders en vijf
natuurkenners. De documenten vormden een hele bibliotheek, die overigens weinig
gebruikt werd.73
Omstreeks het midden van de eeuw was het begrip zo ingeburgerd dat het officiële
erkenning kreeg in de zevende editie van de Schotse Encyclopaedia Brittanica uit
1842. Terzelfder tijd verscheen het ook in de encyclopedieën elders in West-Europa.
Het werd een probleem van specialisten en in hun oplossing van het raadsel werden
taboes als een vorm van bijgeloof voorgesteld, die onder de invloed van het
christendom en met instemming van de schrijvers aan het verdwijnen was.
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In de tweede helft van deze eeuw bleef deze visie, zij het met meer omhaal van
woorden en in meer seculariserende trant, gehandhaafd en vond zijn hoogtepunt in
de toentertijd beroemde negende editie van de Encyclopaedia Brittanica. Het
desbetreffende artikel is van J.G. Frazer, een toonaangevend etnoloog in die jaren.
Frazer is zeker van zijn zaak. Hij weet wat taboes zijn en hij weet ook wat hij
ervan vindt. Taboes waren oorspronkelijk religieus van aard. Het geloof in goden
heeft mensen ertoe bewogen allerlei verboden in acht te nemen waarvan
buitenstaanders de zin ontgaat. Aan de ene kant hebben deze verboden weliswaar de
hebzucht van stamhoofden en priesters gediend, maar aan de andere kant bevorderden
ze tevens de voortgang der beschaving. Uit taboes zijn de latere opvattingen
voortgekomen over ‘the rights of property and the sanctity of the marriage tie’,
opvattingen die in de loop van de tijd sterk genoeg bleken om het zonder de steun
van het bijgeloof te kunnen stellen. ‘Thus on the taboo were grafted the golden fruits
of law and morality, while the parent stem dwindled slowly into the sour crabs and
empty husks of popular superstition on which the swine of modern society are still
content to feed.’
Taboes zijn kortom religieuze verboden en tegelijk een kenmerk van achterlijkheid,
waar Frazer de beschaving van zijn tijd zowel uit voortgekomen als boven verheven
acht.
In de argumentatie van deze zienswijze haalt Frazer breed uit. Hij beschikt over
een schat aan gegevens. Het begrip ‘taboe’ zelf komt in verschillende variaties en
combinaties in Polynesië voor. Het betekent daar zoveel als ‘duidelijk gekenmerkt’.
Maar ook waar het begrip niet voorkomt, werd of worden taboes geëerbiedigd. Het
systeem van verboden heeft echter zijn meest volledige ontwikkeling in Polynesië
bereikt. Binnen dit systeem vallen ogenschijnlijk zeer uiteenlopende verboden. Er
zijn tijdelijke en permanente taboes. Ze kunnen slaan op voedsel en op eetgewoonten,
op de wisseling der seizoenen, op geboorte, ziekte en dood, op water en vuur.
Sommige zijn voor buitenstaanders te begrijpen en komen voort uit onderlinge
verschillen in macht of zijn gebaseerd op inzicht in sociale en natuurlijke dreigingen.
De straf op overtreding van deze taboes noemt Frazer civiel of sociaal. Er zijn er
echter ook waar het verstand bij stil staat. De straf op overtreding van deze taboes
noemt hij religieus. Vooral deze laatste taboes wekken verbazing. Frazer constateert
dat de religieuze straf over het algemeen de vorm van
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een ziekte aanneemt. De overtreder zwelt op, en sterft omdat, zo luidt dan de
verklaring van de inlanders, de geest van de gekrenkte god in hem is gevaren en zijn
ingewanden verslindt. Er zijn ook gevallen bekend, volgens Frazer, waarbij mensen
per ongeluk een taboe overtraden en van schrik de geest gaven toen zij hun eigen
misstap ontdekten. Frazer bespreekt deze eigenaardige gevallen niet verder. Hij
concludeert slechts: ‘The taboo was essentially a religious observance.’

Begin van de twintigste eeuw
In het begin van de twintigste eeuw traden er in het gebruik van het begrip ‘taboe’
duidelijke veranderingen op, die tot in onze tijd doorlopen. Het primitieve begrip
verloor zijn sterk denigrerende kanten en het beschaafde begrip werd vaker en met
meer nadruk gebruikt. Het geloof in de superioriteit van eigen beschaving verminderde
en het begrip ‘taboe’ diende meer om de overeenkomsten dan om de verschillen met
eerdere en andere beschavingen aan te geven.
Zoals gezegd werd in de Westeuropese encyclopedieën uit de negentiende eeuw
‘taboe’ als een vorm van bijgeloof, als een religieus verbod voorgesteld. Ook in de
omschrijving van de Winkler Prins uit 1887 staat deze kwalificatie. Omstreeks 1900
veranderde deze voorstelling. De toon werd minder denigrerend. De diskwalificatie
‘bijgeloof’ verdween en wat overbleef of ervoor in de plaats kwam, was ‘religieus’
of ‘godsdienstig’. Deze woorden zijn neutraler en konden worden gebruikt voor alle
vormen van godsdienst, waarbij de vraag wie er gelijk had in het midden bleef.
Dezelfde bescheidenheid komt ook tot uitdrukking in het verdwijnen of minder
frequent voorkomen van andere denigrerende termen als ‘onbeschaafd’ - al gebruikt
de Oosthoek uit 1938 deze term nog - en bovendien in het vervagen van een
ontwikkelingsperspectief waarin eigen tijd en samenleving gezien worden als een
fase binnen langlopende processen. Deze voorstelling was kennelijk zo sterk met het
geloof in de eigen superioriteit verbonden dat met het verzwakken hiervan, dit op
zichzelf neutraal te hanteren perspectief uit het oog verdween.
Een voorbeeld biedt de Winkler Prins uit 1922. De tekst is veel
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bescheidener dan die uit eerdere encyclopedieën. De triomf is weggesneden. Veel
wijzer worden we echter niet. ‘“Taboe” is een woord van Polynesische oorsprong,
dat men in de godsdienstwetenschap gebruikt om een aan ons begrip “heilig” verwant
idee uit te drukken. Taboe is iedere persoon en zaak, die met een geest vervuld is of
bijzonder met geest in aanraking is. Slechts de taboedrager zelf kan deze vervuldheid
met geest verdragen, ieder ander die met hem in aanraking komt ontneemt hem iets
daarvan en moet door bijzondere plechtigheden wederom hiervan vrij gemaakt
worden. Taboe is in zijn werking zowel “heilig” als “onrein”. De beslissing om
personen en zaken taboe te maken, geeft aan een deel van het volk grote macht.’
Er zijn aanwijzingen dat in dezelfde tijd het gebruik van het beschavingsbegrip
‘taboe’ toenam en nadrukkelijker werd. Zoals reeds vermeld, geven woordenboeken
uit andere talen dan het Engels vanaf omstreeks 1900 taboe-citaten die op de eigen
samenleving betrekking hebben. Bovendien verschenen er publikaties waarin minder
terzijde en meer in het openbaar beschavingstaboes aan de kaak werden gesteld.
Hierin werd het begrip nog niet gebruikt om een bepaalde diagnose aan te geven.
Het prijkte in titels met als functie de associatie van ‘achterlijk’ en ‘overbodig’ op
de eigen levensstijl te betrekken. Taboes leken in de ogen van hen die ze ontdekten
en verwierpen, op collectieve vergissingen die moesten worden goedgemaakt.
Een voorbeeld van dit gebruik biedt een artikel uit 1913 over ‘the taboos of the
British Museum Library’.74 De schrijver is erachter gekomen dat sommige boeken
uit de collectie van de bibliotheek niet toegankelijk zijn. Zij komen in de catalogus
niet voor. Het gaat om vier soorten boeken. ‘There are books subversive of the
Throne, subversive of Religion, subversive of Propriety [...]’ of van een ‘improper
or obscene character’.
De schrijver is tegen deze taboes. Hij is niet tegen het Koninklijk Huis of welke
gevestigde instelling dan ook, maar wel tegen de stilzwijgende eerbied waarmee een
en ander wordt afgeschermd. Hij veroordeelt de omzichtigheid, omdat het daardoor
onmogelijk is kennis op te doen, voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen, een eigen
mening te vormen en op grond daarvan het leven wellicht gelukkiger in te richten.
De eerbied is niet ‘verlicht’, maar houdt mensen in onwetendheid, die - wat de
seksualiteit betreft - geleid
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heeft tot ‘many unhappy marriages and the frequent transmission of venereal diseases
to innocent persons’.
Instanties - zoals bij voorbeeld de Rooms-Katholieke Kerk - die deze taboes in
stand houden, verdedigen naar zijn mening ten onrechte de opvatting als zouden
mensen niet zelf in staat zijn uit te maken wat goed voor hen is en, waar nodig,
weerstand te bieden aan de prikkels die van de verborgen lectuur uit kunnen gaan.
‘Public opinion is far in advance of the principle embodied in these irreasonable
taboos.’ Hij suggereert met deze uitspraak dat het vroeger - in ‘early Victorian
times’-wel zin zou hebben gehad bepaalde boeken aan de openbaarheid te onttrekken.
Hij gaat hier echter niet op in. Het belangrijkste voor hem is dat deze omzichtigheid
nu overbodig is. Mensen moeten zich losmaken van die domhoudende eerbied, om
zodoende in staat te zijn zelf hun leven te bepalen.
Met het signaleren van taboes in het begin van deze eeuw roept hij op tot wat zou
kunnen worden omschreven als een ‘tweede verlichting’, waarin de strijd niet wordt
gestreden tegen de duidelijke en openlijke restricties door adel en kerk aan de derde
stand opgelegd, maar tegen de stilzwijgende restricties die deze stand zichzelf had
opgelegd.

Freud over taboe
Het wijkende geloof in de superioriteit van eigen beschaving gespiegeld in de
afnemende diskwalificatie van minder en anders ontwikkelde volken spreekt ook uit
het werk van Sigmund Freud en uit de afwijzing en erkenning die hij ondervond.
In 1900 publiceerde hij Die Traumdeutung. Het is zijn eerste psychoanalytisch
boek waarin hij de lezers te verstaan geeft - in tegenstelling tot wat zij gewend waren
te denken - geen ‘baas in eigen huis’ te zijn. Hij zet uiteen dat de bewuste, redelijke
overwegingen zwak staan en het dikwijls moeten afleggen tegen de onbekend
geworden driften. Het leven wordt getekend door de spanning tussen de drang van
deze driften enerzijds en de aangeleerde, verinnerlijkte dwang tot terughouding,
omvorming of onderdrukking anderzijds. Deze dwang is zo sterk en zo succesvol
dat die spanning zelf en de weerspannen driften onbemerkt blijven en slechts in
dromen of anderszins onbewaakte ogenblikken zich verraden. Dan
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gebeurt juist niet wat mensen vaak stilzwijgend van elkaar en zichzelf verwachten.
Een voorzitter sluit de vergadering in plaats dat hij hem opent of een tafelpraeses
wenst dat de maaltijd goed mag bekomen terwijl het eten nog moet beginnen.
Freud doelde hier op soortgelijke vermijdingen als waarvoor anderen het
beschavingsbegrip ‘taboe’ gebruikten en het ligt voor de hand aan te nemen dat hij
in Totem und Tabu deze overeenkomst zelf heeft gelegd. De feiten zijn echter
gedeeltelijk anders. Hij heeft het in dit boek over primitieve taboes, maar verklaart
deze alsof het - in mijn terminologie - beschavingstaboes zijn.
In Totem und Tabu beweert hij dat er duidelijke overeenkomsten bestaan tussen
de door hem blootgelegde psychische mechanismen en deze primitieve taboes. De
lezers vernemen ook hier geen ‘baas in eigen huis’ te zijn en bovendien in bepaalde
opzichten, waarvan zij meenden van primitieven te verschillen, juist aan hen gelijk
te zijn.
In de inleiding op dit boek, die uit 1913 dateert en aan de hier gebruikte
Nederlandse editie is toegevoegd, zet Freud deze overeenkomsten in korte, krasse
woorden uiteen: ‘De analyse van het taboebegrip pretendeert het probleem algeheel
uit te putten en op te lossen. De onderzoeking aangaande het totemisme komt niet
verder dan met te verklaren: Dit is wat de psycho-analyse tot heden kan bijdragen
tot opheldering van het totem-probleem. Dit verschil zit hem hierin dat het “taboe”
eigenlijk nog in ons midden bestaat. Hoewel in negatieve zin en ofschoon op andere
voorwerpen gericht, is het wat zijn psychische natuur betreft, niets anders dan de
“categorische imperatief” van Kant - d.i. het geweten-, die dwingend wil beïnvloeden
en elke bewuste motivering afwijst.’75
Het materiaal op grond waarvan Freud deze bewering deed, werd hem - hoe zou
het ook anders - geleverd door de negentiendeeeuwse etnologie. Hij citeert een zekere
Thomas, die voor de elfde editie van de Encyclopaedia Brittanica het artikel van
Frazer uit de negende bewerkte. Zoals gezegd waren voor Frazer taboes van origine
religieuze verboden. Het kenmerkende ervan zou zijn dat de verboden zonder zin
leken, maar dat overtreders toch nare gevolgen van hun misstap ondervonden. Zij
werden ziek en stierven, of, als het per ongeluk was gegaan, schrokken zich dood
bij ontdekking.
Wat gebeurde er nu in de elfde editie? Thomas maakt dezelfde gegevens tot zijn
uitgangspunt, maar neemt de religieuze verklaring
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niet over. Hij schrijft: ‘De straf voor overtreding van een taboe wordt oorspronkelijk
aan een inwendig automatisch werkende inrichting overgelaten’.76 De religieuze
verklaring wordt een psychologische. Deze verklaring citeert Freud en wordt door
hem nader uitgelegd. Hiervoor zet hij eerst enige hoofdlijnen van zijn analyse van
psychische processen uiteen. Freud wijst op wat hij noemt de ‘ambivalente instelling
van het individu’. Een mens wil aan de ene kant wat hij zichzelf aan de andere kant
verbiedt. De herkomst van deze ambivalentie, zo legt hij de lezers uit, moet gezocht
worden in de vroege kinderjaren. ‘In het begin, in de prille jeugd, kwam een sterke
aanrakingslust naar voren. [...] Maar deze lust wekte een van buitenkomend verbod
op om juist deze aanraking tot uitvoering te laten komen. Het verbod werd aanvaard,
want het kon steunen op inwendig sterke krachten, op de verhouding tot beminde
personen, van wie het verbod uitging.’77
Dit verbod is heel bewust. Het individu weet wat het niet mag. De lust is echter
onbewust geworden, is verdrongen en vergeten. Het verbod is dwangmatig. Het
individu weet niet waarom het niet mag.
Vervolgens legt hij het verband tussen deze ambivalentie en primitieve taboes.
‘De grondslag van het taboe is in alle gevallen een verboden daad, waartoe een sterke
neiging in het Onbewuste bestaat’,78 en wat ons zo vreemd voorkomt, het redenloze,
de afwezigheid van een motivering is in feite niet anders dan het dwangmatige
karakter van onze verboden, en de raadselachtige ziekten en schrik zijn niet anders
dan onze angst voor het eigen geweten, waarmee we onszelf ter verantwoording
roepen ook al gebeurde de overtreding per ongeluk.79
De bewering van Freud dat de mensen van zijn tijd geen ‘baas in eigen huis’ waren
en daarin in principe niet verschilden van hun primitieve soortgenoten, is een treffend
voorbeeld van het wijkend geloof in de superioriteit en de redelijkheid van eigen
beschaving zoals dat ook tot uitdrukking kwam in de toename van het gebruik van
het beschavingsbegrip ‘taboe’. Het verschil tussen Freud en die anderen was echter
dat hij primitieve en beschaafde taboes weloverwogen aan elkaar gelijk stelde, ook
al vermeldde of gebruikte hij het beschavingsbegrip ‘taboe’ niet, terwijl voor die
anderen de vergelijking associatief was en meer niet.
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Het is overigens de vraag of hij daarin gelijk had. Het is duidelijk dat hij het inzicht
in beschavingstaboes verhelderd heeft. Maar hij stichtte met de sterke gelijkschakeling
ook misverstand.
Eerder in dit hoofdstuk is geprobeerd aannemelijk te maken dat er een specifiek
verschil bestaat tussen beide taboes. Een belangrijk gegeven daarvoor waren de
berichten van Cook dat volgens zijn waarneming primitieve taboes juist geen kwestie
van een ‘principe’ konden zijn. Hij nam waar hoe sommige inlanders, eenmaal onder
de ogen van hun groepsgenoten uit, zich soms niet aan de verboden hielden en hij
concludeerde dat het slechts ‘their outward manners’ betrof. Taboe bij primitieven,
zo was mijn bewering, werd gekenmerkt door een sterke mate van ‘Fremdzwang’,
van ‘dwang van anderen’. Freud beweert nu eigenlijk het tegendeel. Taboes zijn
verboden die worden ingegeven door de stem van het geweten - de categorische
imperatief. Zijn gegevens ontleent hij aan mensen na Cook, bij wie - om redenen die
niet geheel duidelijk zijn - de berichten over ‘outward manners’ verdwenen, terwijl
berichten over straffende goden en later ‘automatisch werkende inrichtingen’ centraal
werden geplaatst.
Maar wie heeft er gelijk?
Die ‘outward manners’ zijn in strijd met Freuds redenering en in de hier gegeven
voorstelling passen die verhalen over taboes die zichzelf lijken te wreken niet goed.
Deze gevallen zijn echter ook anders te interpreteren en wel op zo'n manier dat ze
niet strijdig zijn.
De visie op de sterfgevallen na het overtreden van een taboe moet dan eerst worden
ont-psychologiseerd en taboes moeten weer gezien worden als religieuze verboden.
Met religie of godsdienst wordt dan echter niet alleen gedoeld op het geloof in God
of goden die er wel of niet zijn. Godsdienst wordt ook gezien als de poging van
mensen - wier kennisniveau laag is - om de gevaren en bedreigingen van het leven
het hoofd te bieden door deze te ordenen als door God of goden gewilde en bestuurde
gebeurtenissen, die misschien te keren zijn als die God of goden gunstig worden
gestemd. Taboes zijn dan te zien als de in verboden neergelegde ‘kennis van de
luimen gods’, waarmee mensen proberen de gevaren te keren en veelal hun angsten
bezweren.
In zo'n voorstelling van zaken hoeven die verhalen van sterfgevallen die volgen
op een taboeschending noch onwaar verklaard, noch verpsychologiseerd te worden
om begrijpelijk te zijn. De
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voorgestelde volgorde moet slechts worden omgedraaid. Mensen overtreden niet
eerst een taboe om dan vervolgens dood te gaan. Mensen gaan eerst dood en worden
dan verondersteld een taboe doorbroken te hebben. Het doodgaan van groepsgenoten
en zeker het plotseling sterven is voor de anderen angstaanjagend. Deze angst wordt
gedempt door een vertrouwde verklaring te zoeken, die wordt gevonden in het
overtreden van een taboe.
Zo zou het kunnen zijn en als het zo is, verdwijnen die rare verhalen over
‘automatisch werkende inrichtingen’ of ‘automatic penalty’ waarvan Margaret Mead
in de Encyclopedia of the Social Sciences uit 1935 nog spreekt. Primitieve taboes want daar gaat het hier om - zijn meer, maar meestal minder geslaagde pogingen om
de gevaren van het leven te keren. Die verboden zijn aan de ene kant strikt. De angst
voor de goden is groot. De verboden zijn aan de andere kant weinig verinnerlijkt.
De goden komen en verdwijnen met de groepsgenoten mee en van een geweten,
zoals Freud en na hem ook een beroemde antropoloog als Malinowski beweert, kan
beter niet worden gesproken.80
Freuds zienswijze is juist van toepassing op een hoger beschavingsniveau zoals
die zich in West-Europa, vooral in de achttiende eeuw en verder in de negentiende
eeuw, ontwikkelde. Het is geen toeval dat de term ‘categorische imperatief’, die door
Freud in algemeen menselijke zin wordt gebruikt, in de tweede helft van de achttiende
eeuw is gevormd. Dat was de tijd van Cook waarin - zo werd beweerd - de zelfcontrole
zo'n niveau had bereikt dat primitieve taboes duidelijker werden opgemerkt, terwijl
de stilzwijgende beschavingstaboes aan intensiteit wonnen.
Hoe dit echter ook zij, Freud was een van de eersten die het dwangmatige karakter
van ónze verboden doorzagen en probeerden te verklaren, en zijn inzichten gingen
sindsdien meeklinken in het begrip ‘taboe’. Naast een etnologische term en een begrip
uit het vocabulaire van kritische intellectuelen, werd het een begrip van
psychoanalytici om er de aard en de pretenties van hun werk mee aan te geven.81 Op
de verschillen tussen primitieve en beschavingstaboes werd niet gewezen en de vraag
naar de herkomst en de ontwikkeling van die verschillen werd niet gesteld.
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Omstreeks 1960
De bovengenoemde veranderingen in het gebruik van het begrip ‘taboe’ - een
toenemend gebruik van het beschavingsbegrip, een minder denigrerend gebruik van
het primitieve begrip en het convergeren van beide begrippen - versnelde zich in de
jaren vijftig en zestig van deze eeuw.
Voor het eerst drong toen het beschavingsbegrip door in officiële standaardwerken.
In de Winkler Prins Encyclopedie van 1954 komt nog alleen het primitieve begrip
ter sprake, zonder enige vorm van actualisering, maar in de Oosthoek van 1963 gaat
het desbetreffende artikel ook over het beschavingsbegrip en is de Freudiaanse invloed
onmiskenbaar. In het Woordenboek der Nederlandse Taal ontbreekt het nog in 1934.
In een ander woordenboek uit 1940 heet het een Polynesisch woord dat ‘heilig’
betekende, maar in de Van Dale uit 1950 wordt ook van een figuurlijke betekenis
gesproken. ‘Dat is tegenwoordig taboe’ is de begeleidende zin die samen met de
omschrijving van de betekenis in de editie van 1970 zonder wijzigingen wordt
overgenomen. Taboe betekent daar ‘onschendbaar, aan het gewone gebruik
onttrokken’ of ‘als zelfstandig naamwoord, verbodsbepaling, daaraan mag niet
geraakt, daarover mag niet gesproken worden’.
In de jaren zestig en zeventig verschenen ook publikaties waarin met behulp van
het begrip ‘taboe’ werd nagedacht over de emotionele gebeurtenissen die in het eerste
hoofdstuk van deze studie genoemd werden. In deze literatuur overweegt nog steeds
de algemeen menselijke, de gemengd etnologische en Freudiaanse notie en de
strekking was dan ook veelal dat taboes met het menselijk leven waren gegeven,
maar - op niet nader verduidelijkte wijze - van plaats tot plaats en van tijd tot tijd
verschillen.
Deze voorstelling van zaken is echter onjuist. Onderzoek naar de introductie en
de verdere carrière van het begrip ‘taboe’ geeft, zoals in dit hoofdstuk is uiteengezet,
andere aanwijzingen. Het ontstaan van het beschavingsbegrip ‘taboe’ is - om het nog
een keer te herhalen - van vrij recente datum. Het woord slaat op typische
beschavingsremmingen, op een ‘natuurlijk’ ervaren, vanzelfsprekend geworden
zelfcontrole of zelfdwang, waardoor mensen meer emotionele gebeurtenissen
vermijden en overeenkomstige opwellingen bij zichzelf terughouden zonder goed te
beseffen dat ze het doen.
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Deze taboeëring wordt, achteraf en dus door een buitenstaander bekeken, zichtbaar
in de loop van de achttiende eeuw. Het betreft hier een voortzetting van
civiliseringsprocessen die zich reeds langere tijd aftekenden, maar juist in de
achttiende eeuw de genoemde kenmerken in zo'n mate gaan vertonen dat er van
taboeëring kan worden gesproken. Deze taboeëring hing samen met het sterker
worden van burgerlijke middengroeperingen en met het dominant worden van hun
levensstijl die strikter van aard was dan die van hogere en lagere, en van eerdere
groeperingen en die bepaald werd door de eisen die de grotere en meer vertakte
maatschappelijke vervlechtingen aan hen stelden. Deze taboeëring werd door sommige
tijdgenoten, als kunstenaar of schrijver, veelal ‘terzijde’ doorzien en doorbroken.
Onderzoek naar de carrière van het begrip ‘taboe’ biedt verdere aanwijzingen die
nog nader uitgewerkt zullen worden. Omstreeks 1900 verminderde het burgerlijke
geloof in de superioriteit van eigen beschaving en raakten de beschavingstaboes
openlijker aangevochten. In de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw ten
slotte lijkt dit verzet zich, in ieder geval wat Nederland betreft, te hebben herhaald
en te hebben uitgebreid.
Dit is het algemene beeld dat uit de ontwikkeling van het begrip ‘taboe’ naar voren
komt. Het is merkwaardig dat de conclusies weinig overeenstemmen met de inzichten
van de contemporaine antropologie. Nog steeds overheerst daar een voorstelling van
zaken waarin de verschillen tussen ‘beschaafde’ en ‘primitieve’ volken wel worden
erkend, maar niet als latere en eerdere fasen van ontwikkeling worden gezien.
Wat dit betreft lijken moderne antropologen nog steeds bang om beschuldigd te
worden van een westers etnocentrisme dat het negentiende-eeuwse
ontwikkelingsperspectief aankleefde, terwijl zij in feite beducht moeten zijn voor de
thans heersende bewogenheid met de ‘derde wereld’, die van verschillen in
beschavingsniveau niet wil weten.82
Hoe dit ook zij, het onderscheid tussen primitieve en beschavingstaboes lijkt mij
voldoende gerechtvaardigd om in de rest van dit boek over primitieve taboes te
zwijgen en mij te beperken tot beschavingstaboes. Het beeld dat in het voorgaande
van deze beschavingstaboes is gegeven, is nog voorlopig en geeft de richting weer
waarin meer precieze en genuanceerde antwoorden gezocht
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moeten worden op de vragen hoe en waarom deze taboes zijn ontstaan, hoe en waarom
ze werden doorbroken en - daarover is in het geheel nog niet gesproken - wat deze
veranderingen betekenen voor de ontwikkeling van de menselijke zelfcontrole, of,
anders gezegd, voor de civilisatie.
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In zijn essay Magic, Science and Religion (New York 1955, p. 57, 1e ed. 1925) schrijft
Malinowski: ‘and again, the essence of morals, as opposed to legal or customary rules, is that
they are enforced by conscience. The savage does not keep his taboo for fear of social punishment
or of public opinion. He abstains from breaking it partly because he fears the direct evil
consequences flowing from the will of a divinity, or from the forces of the sacred, but mainly
because his personal responsibility and conscience forbid him doing it.’
Dit essay is voor het eerst gepubliceerd in 1925 en het is aardig te lezen wat er in recenter tijd
over deze voorstelling van zaken is geschreven. In het reeds eerder genoemde boek Wij mensen,
pp. 125-126 schrijft Th. van Baaren het volgende over de algemene opvatting ‘..., dat namelijk
het overtreden van een taboe niet door de gemeenschap bestraft wordt, maar dat het gevolgd
wordt door een automatisch reageren van de macht [cursief P.K.]...’ ‘Deze mening heeft alleen
kunnen ontstaan en zich kunnen handhaven, doordat men stelselmatig alle andere berichten
negeerde... De oude berichten steunen deze voorstelling niet.’ Van Baaren laat het daar niet bij
maar geeft vervolgens een lange reeks van voorbeelden die evenzovele illustraties vormen van
‘the outward manners’ van Cook, of anders gezegd van ‘dwang van anderen’.
Het is zeer curieus dat geleerden als Malinowski en met hem vele anderen deze gegevens niet
hebben willen zien. Ik vermoed dat hun poging om allerlei denigrerende oordelen van ‘blanken’
over primitieve volkeren te vermijden, hen blind heeft gemaakt voor de verschillen die hier aan
de orde zijn.
Het is ten slotte nog vermeldenswaard dat ik het bovengenoemde citaat van Malinowski uit
1925 heb ontleend aan het artikel ‘Beheersing en scheidslijnen, Een kritiek op de civilisatietheorie
van Norbert Elias’, Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, V, 1978, p. 276, van Benjo Maso. Het
bevat een kritiek op de civilisatietheorie van Elias en de hier relevante passage begint aldus:
‘[...] Het ligt dan ook voor de hand dat Europeanen bij primitieve volkeren dikwijls taboes
hebben geconstateerd die nauwelijks uit enige innerlijke overtuiging schenen voort te komen:
tenslotte leidde het contact met de Westerse cultuur voor de meeste primitieve gemeenschappen
tot een zeer ernstige verstoring van hun maatschappelijke ordening. Het getuigt echter van
ethnocentrisme om op grond daarvan te concluderen dat taboes bij primitieve volkeren geheel
of grotendeels op externe dwang zouden berusten.’ En vervolgens citeert hij Malinowski.
Zoals Maso schrijft liggen de zaleen echter niet. In de eerste plaats is de bewering van
Malinowski dat het geweten de ‘wilde’ ervan weerhoudt een taboe te doorbreken niet op juiste
waarnemingen gebaseerd en in de tweede plaats hebben we in de sociale wetenschappen in
onze tijd niet te maken met een etnocentrisme waarvanuit het ‘Westen’ wordt verheven boven
de primitieve rest met alle ‘wetenschappelijke’ vooroordelen vandien, maar met een bewogenheid
met de ‘derde wereld’, die het mensen belet de verschillen in beschavingsniveau helder onder
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Hoofdstuk III
De ontwikkeling van beschavingstaboes in de
omgang tussen mannen en vrouwen
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Recente veranderingen in de omgang tussen mannen en vrouwen behoren tot de
duidelijkste voorbeelden van taboeschendingen die zich vanaf omstreeks 1970 in de
Nederlandse samenleving hebben voorgedaan. Vrij plotseling werden
huwelijksbeloften meer openlijk en op grotere schaal verbroken, verschoof de
werkverdeling tussen mannen en vrouwen en veranderden ook anderszins - zoals in
kleding en woordkeus - de verhoudingen tussen de seksen. Deze veranderingen waren
niet of nauwelijks voorzien. Ze bestonden uit onverwachte gebeurtenissen waarin
stilzwijgende verwachtingen werden doorbroken en veel van wat impliciet verboden
of vermeden was, met meer instemming werd besproken en gedaan.
Deze taboes hadden betrekking op het thans als traditioneel ervaren patroon waarin
één man en één vrouw in onderlinge genegenheid en in een zekere afgeslotenheid,
wettelijk gelegitimeerd samenwonen, de vrouw binnenshuis werkt, eventueel kinderen
verzorgt, en de man buitenshuis de kost verdient.
De vraag van dit hoofdstuk is hoe en waarom dit patroon, en de corresponderende
taboes, zijn ontstaan en doorbroken, en in hoeverre deze ontwikkeling het eerder
gegeven beeld van het ontstaan en het doorbreken van taboes bevestigt en aanvult.
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1 Inleiding
Wanneer de bewering juist is dat beschavingstaboes in de loop van de achttiende en
negentiende eeuw aan intensiteit wonnen, dan moet volgens die gedachtengang de
zelfdwang in de tijden daarvóór minder sterk en uitgebreid geweest zijn, het leven
opener en meer directe emoties, de lusten én angsten, duidelijker zichtbaar. Deze
gevolgtrekking blijkt, waar het om de verhouding tussen mannen en vrouwen gaat,
uit te komen en de bewering wordt aldus versterkt.

Grotere machtsverschillen, geringere zelfdwang
Hoe verder wij teruggaan in de Westeuropese geschiedenis, des te vreemder lijkt ons
de wijze waarop mensen met elkaar omgaan. De omgang van Middeleeuwse ridders
met hun vrouwen biedt een goede mogelijkheid om in korte lijnen de contrasten aan
te geven. De berichten hierover laten zien hoe weinig de lust- en onlustgevoelens
werden geremd door gevoelens van schaamte en schuld, hoe veel openlijker en
directer het genot en de angst of woede werden ervaren.1 Voor ons hebben die verhalen
en afbeeldingen van een zoveel vrijere omgang een bepaalde aantrekkingskracht.
Wat wij achter sociale coulissen doen of waar wij slechts aan denken of van dromen,
wordt daar afgeschilderd. In hoofse tuinen geniet men bij klanken van muziek en
onder het toeziend oog van uitnodigende beelden die wij als aangekleed toerist
niet-begrijpend bekijken, van de tintelende wijn, het strelende water en de prikkelende
aanwezigheid van elkaars hele of halve naaktheid. Behalve het plezier spreken ook
de jaloezie en andere negatieve gevoelens tot onze verbeelding en de verhalen over
de minnetijd, over geschaakte vrouwen en duellerende mannen roepen gedachten op
waaraan wij zoveel minder daden verbinden.
Wellicht dat de bekoring vermindert bij de realisering dat de grote mate van
‘openheid’, de geringe scheiding tussen publiek en
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privé of tussen zakelijke en gevoelsmatige belangen samenhing met grote verschillen
in macht en afhankelijkheid. Deze verschillen vloeiden voort uit de aard van de
figuratie die de betrokkenen met elkaar vormden. In de weergave van de
civilisatietheorie van Norbert Elias werd al kort uiteengezet hoe zich in de loop van
de Middeleeuwen een vrijwel voortdurende strijd afspeelde, eerst tussen kleinere en
later tussen steeds grotere eenheden. In deze strijd waren zeker in de vroege
Middeleeuwen, zeer primaire machtsbronnen als lichaamskracht en vechtzin van
doorslaggevend gewicht. Hij die daarvan het meeste bezat en de sterkste was gebleken,
werd aanvoerder en domineerde in het menselijk verkeer. Hij zat te paard en heette
ridder, en al speelde afstamming een zekere rol, hij kon alleen domineren zolang hij
won en zodoende zijn gezag naar buiten en naar binnen toe handhaafde.
Het leven van deze krijgers was zeer grillig. Hun kansen keerden snel. Zó verloren
zij wat zo juist was gewonnen en stond hun leven op het spel, maar zolang ze de
sterkste bleven behoorde alles hun toe. Iedereen binnen het territoor maakte deel uit
van wat letterlijk hun ‘gezin’ heette, dat zij bewaakten en dat hun ter beschikking
stond.2
Van de wijze waarop zij over de vrouwen binnen hun gebied beschikten, biedt het
‘ius primae noctis’ ofwel het ridderlijk ontmaagdingsrecht een voorbeeld, al doet het
woord ‘recht’ te veel denken aan een officieel erkend privilege, terwijl het zeker in
vroegere tijden het recht van de sterkste geweest zal zijn dat zonder veel bedenkingen
werd genoten.
Deze sterke mate van afhankelijkheid gold ook de eigen vrouw. Al mocht zij zeker naarmate de huwelijken met het oog op de officiële legitimering van
bezitsvorming en -overdracht vaker kerkelijk werden gesloten - een aparte positie
innemen, niettemin vormde ook zij, eenmaal getrouwd, niet minder een ‘bezit’, dat
bij afwezigheid met een kuisheidsgordel kon worden verzegeld en bij aanwezigheid
met geweld werd bewaakt en gebruikt.3 Hoe hardhandig het kon toegaan blijkt bij
voorbeeld uit een op schrift gestelde omgangsregel uit het Frankrijk van de dertiende
eeuw, waarin staat dat een vrouw door haar echtgenoot ‘redelijk’ mag worden
geslagen mits ‘que ce soit modérément et sans que mort s'ensuive’.
In Engeland stond de wet de man toe zijn vrouw te slaan met ‘whips and sticks’,
maar niet met een ijzeren knuppel. In een manu-
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script uit de veertiende eeuw staat nog telezen: ‘A man may chastise his wife and
beat her by way of correction, for she forms part of his household’.4
Die berichten vormen geen uitzondering, maar zijn aan te vullen met vele andere,
die ieder voor zich laten zien hoe kort het geduld was en hoe hard de maatregelen
waren, en in zekere zin ook wel moesten zijn. Zolang de machtsverschillen groot
waren, was niet alleen de rekenschap en de identificatie van mannen met vrouwen,
maar ook omgekeerd die van vrouwen met mannen gering. Ook zij hielden zich
weinig uit zichzelf in, maar werden daartoe ‘van buitenaf’ gedwongen. Van beiden
was, anders gezegd, de zelfdwang geringer dan later, het leven meer open en door
beiden werden de gevoelens van lust en onlust nog meer direct geuit.
Het is niet eenvoudig om van deze omgangswijze een tegelijk weids en scherp beeld
te krijgen. De Middeleeuwen zijn als een land dat ver weg ligt. Bovendien kunnen
ons allerlei gedachten door het hoofd spelen die een heldere kijk verstoren. Zo kunnen
wij denken aan de verhalen over de ridderlijke liefde die in fel contrast staan met
wat zoëven is gezegd. Deze lyriek dateert echter van de latere Middeleeuwen, toen
met de toenemende pacificatie en de verhoofsing van de krijgers rondom de nieuwe
machtscentra van de grotere territoria, lichaamskracht en vechtlust als machtsbronnen
aan gewicht hadden verloren, en de positie van vrouwen aan die hoven was versterkt.
Die verhalen waren bovendien veelal ‘verbeelding’ en tonen de romantische
omvorming van seksuele hartstochten van verarmde ridders voor de ongenaakbare
vrouw van de vorst aan wiens hof zij verkeerden.5
In het ‘echte’ leven was, ook tegen het eind van de Middeleeuwen en verder in
het begin van de nieuwe tijd, van deze ‘liefde’ die haar bestaan ontleent aan de
uitgestelde bevrediging, nog weinig sprake. De lust- en onlustbeleving was veel
directer, openlijker en ongeremder, ook op plaatsen en bij gebeurtenissen waar wij
het niet zouden verwachten - bij officiële bezoeken, bij bruiloften, in bad en op straat.
Maar, zoals gezegd, deze openheid kwam voort uit het grote machtsoverwicht van
mannen en daarmee uit hun betrekkelijke ongeremdheid. In al die ‘stoute’ berichten
over mannen die vol trots hun naakte, slapende vrouw tonen aan hun vrienden, of
over
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vorsten die door naakte, maagdelijke dochters van plaatselijke notabelen worden
ingehaald of die hun vrouwen met ontblote borsten laten schilderen en zo te pronk
zetten, in al die gevallen zijn het elke keer de mannen die aan hun trekken komen.
Het was hun lust waar ze even openlijk voor uitkwamen als voor het lichaamsdeel
waar veel om draaide. Op de plaats waar bij ons de gulp zit, hadden zij een heuvel
die kunstmatig verhoogd was en met opvallende kleuren om aandacht vroeg.6

Geringere machtsverschillen, grotere zelfdwang
De omgang tussen mannen en vrouwen die van een grotere ingetogenheid getuigt
en ons vertrouwder voorkomt, ontwikkelde zich bij burgerlijke groeperingen, vooral
in de achttiende eeuw. In de tijd daarvoor, in de zestiende en zeventiende eeuw, was
in deze kringen de omgang tussen de seksen al wel minder extreem. De macht van
de burgers was geringer en anders gericht dan die van de zwaarddragende en
vechtende adel. Zij moesten door de aard van hun bezigheden met meer mensen op
hun meer behoedzame wijze rekening houden en waren daarbij ook afhankelijk van
hun vrouwen, die in de nering meewerkten en samen met hen de roep van degelijkheid
en kredietwaardigheid hoog hielden. Toch was ook hier de positie van vrouwen
duidelijk ondergeschikt. Een vrouw had haar man met ‘U’ aan te spreken, terwijl hij
met een eenvoudig ‘jij’ kon volstaan. Hij was direct aan God verantwoording schuldig
en ‘she for God in him’.7 Zij diende de erfopvolging veilig te stellen en wee haar
gebeente als een vreemde zijn kans kreeg. Ook hier spaarde de echtgenoot de roede
niet. Omgekeerd echter nam zij - als het geval zich voordeed - de bastaarden van
haar man in het gezin op en had ze te verzorgen als waren het haar eigen kinderen.8
Ook in deze kringen waren de mannelijke voorrechten groot. Uit een lied blijkt hoe
een vrouw zich moest schikken naar de luimen van haar man:
Wann Er schreiet, sie nur schweiget
Schweiget er dann redt sie ihn an
Ist er grimmsinnig, ist sie kulsinnig
Ist er vielgrimmig, ist sie stillstimmig
Ist er stillgrimmig, ist sie troststimmig
Ist er ungestümmig, ist sie kleinstimmig

Paul Kapteyn, Taboe, ontwikkelingen in macht en moraal speciaal in Nederland

97
Tobt er aus grimm, so weicht sie ihm
Ist er wütig, so ist sie gütig
Er ist der Sonn, sie ist der Mond
Sie ist die Nacht, er hat Tagsmacht.9

En ook hier geldt dat mét de grote machtsverschillen de wederzijdse rekenschap,
identificatie en aanhankelijkheid gering was. In een ander lied uit die tijd wordt wel
verteld dat een overspelige molenaarsvrouw straf krijgt, maar niet dat zij spijt heeft
van haar daad.10 De onderlinge identificatie was nog te gering voor dit zelfverwijt.
Juist omdat de machtsverschillen groot waren, was de zelfcontrole, ook in de zin van
schaamte en schuldgevoelens van beiden voor elkaar, gering. Het leven was naar
onze maatstaven nog meer open, de genietingen en de ruzies, de dwang en de
ontsnapping daaraan werden nog minder verhuld. In de onderlinge roddel, in verhalen
en op het toneel steeg, vlak naast het schandegeroep over de overspelige vrouw, het
gegrinnik op over de overspeelde echtgenoot.
In de loop van de achttiende eeuw echter, werden in de omgang tussen mannen en
vrouwen in burgerlijke kringen de kenmerken duidelijker die tot in onze tijd meer
of minder vanzelfsprekend bleven: gevoelens van genegenheid tussen één man en
één vrouw binnen de beslotenheid van het officieel gelegitimeerde huwelijk, dat in
toenemende mate op grond van deze gevoelens werd gesloten. In deze tijd werd het
nieuwe ideaal van ‘liefde’ tussen echtgenoten gevormd, waarbij - en dat is typerend
- deze gevoelens veelal als ‘natuurlijk’ en spontaan werden voorgesteld, terwijl zij
in feite een hoge mate van zelfcontrole veronderstelden.
Het ontstaan van dit ideaal en van de feitelijke veranderingen in die richting hing
samen met maatschappelijke ontwikkelingen die zich al eerder hadden ingezet, maar
in de achttiende eeuw scherpere contouren kregen. In het voorgaande wees ik er al
op hoe de onderlinge rivaliteit tussen ridders en later tussen vorsten en hun legers,
zij het met vele terugslagen, leidde in de richting van steeds grotere territoria
waarbinnen het gebruik van geweldsmiddelen steeds meer het monopolie werd van
de centrale vorst en later, meer abstract, de overheid. In samenhang met deze
staatvorming groeide, eveneens in onderlinge concurrentie, de economische
bedrijvigheid. Binnen
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de meer gepacificeerde gebieden namen de produktie, de transportmogelijkheden en
de knooppunten van koop en verkoop, in omvang en verscheidenheid toe. Deze
langlopende ontwikkelingen betekenden voor de verhouding tussen mannen en
vrouwen een verschuiving en ook een vermindering van hun machtsverschillen. Met
het veiliger worden van het leven werd de positie van lichamelijk zwakkeren in het
algemeen minder afhankelijk. Ouden van dagen, kinderen en ook vrouwen werden
minder kwetsbaar. Bovendien- en ook daar is al even op gewezen - boden de
machtsbronnen die aan gewicht wonnen, mannen minder een ‘natuurlijk’ voordeel.
Ook vrouwen waren in staat om bepaalde ambachten uit te oefenen, een bedrijf te
leiden of in ieder geval daaraan mee te doen.
Van belang is ook dat met de toenemende handel en nijverheid en met het groeiende
overheidsapparaat het aantal beroepen toenam waarbij het familiebezit minder en de
verworven kennis en vaardigheid meer van belang was.11 In verband met deze
‘professionalisering’ konden meer mensen als notaris, boekhouder, advocaat of
dokter, een huishouden van enige omvang voor zichzelf beginnenwat bepaald geen
vanzelfsprekendheid was - en werden bovendien die meerdere huwelijken minder
op grond van zakelijke overwegingen en meer uit persoonlijke voorkeur en affectie
aangegaan. Ook hiermee nam de afhankelijkheid van vrouwen af. Hun waarde kwam
minder te liggen in het bezit dat zij meebrachten en in de nakomelingen die zij
eventueel voortbrachten en meer in de moeilijker te verwerven én te behouden liefde,
aandacht en zorg.
Ten slotte - en dat is misschien wel het belangrijkste om op te wijzen - groeide
tegelijkertijd in burgerlijke milieus de scheiding tussen publiek- en privé-terrein.12
Met de toenemende interdependentie tussen mensen werden allerlei bezigheden die
vroeger binnen kleinere verbanden en gebieden meer door de betrokkenen zelf werden
verricht en relatief toegankelijk en overzichtelijk waren, in twee richtingen gesplitst.
Aan de ene kant werden functies - zoals de verdediging, uitbreiding en pacificatie
van het eigen territorium, de produktie en verhandeling van goederen, het innen van
belastingen, het onderwijs en de gezondheidszorg, alsmede de besluitvorming over
dit alles - voor een groter aantal mensen op een groter gebied, meer buiten hun directe
invloed en vooral buiten hun directe waarneming, op meer zakelijke en minder
persoonlijke wijze vervuld. Aan de andere kant werden functies - zoals slapen,
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eten, vrijen, verdriet hebben en gelukkig zijn - die alle mensen gemeen hebben, meer
binnen de beslotenheid van de eigen intieme kring en op een meer persoonlijke wijze
vervuld. Binnen deze tweeledige ontwikkeling van toenemende privatisering en
publiekisering verschoof de werkverdeling tussen mannen en vrouwen, en
verminderden in een bepaald opzicht hun verschillen in macht en afhankelijkheid.
Weliswaar nam naar buiten toe de betekenis van vrouwen enigszins af - zij het met
mate, omdat hun vroegere rol over het algemeen die van een ondergeschikte was maar naar binnen toe werd zij groter. Vrouwen gingen de intieme, huiselijke functies
vervullen die voor mannen belangrijker werden naarmate hun werk meer buitenshuis
kwam te liggen en verder verzakelijkte.
Deze verschuivingen in de machtsverschillen - geconditioneerd door het veiliger
worden van het leven en de toenemende economische bedrijvigheid, door de
afnemende huwelijksdwang uit zakelijke overwegingen en de toenemende scheiding
tussen publiek- en privé-terrein - bracht met zich mede dat met name in burgerlijke
kringen en vooral binnenshuis mannen meer rekening met hun vrouwen moesten
gaan houden, één man en één vrouw met uitsluiting van derden meer persoonlijk op
elkaar gericht werden, hun wederzijdse identificatie toenam en de schaamte-en
schuldgevoelens sterker werden wanneer één van de twee niet aan de verwachtingen
van de ander en van zichzelf voldeed.
Deze grotere verbondenheid waarbij mannen en vrouwen meer anticiperend op
elkaars wensen en verlangens met elkaar omgingen, betekende ook dat de meer
directe lust- en onlustgevoelens vaak werden uitgesteld en een meer ‘geestelijke’
liefde de vrijgekomen tijd ging opvullen. Deze grotere emotionele terughoudendheid
gaf aan de toen nieuwe en progressieve verheerlijking van het huwelijk als een
persoonlijke, gevoelsmatige band tussen één man en één vrouw, zijn ‘sentimentele’
kleur - een begrip dat in de loop van de achttiende eeuw gevormd werd en bepaald
geen denigrerende klank had.13
Men moet zich overigens geen overdreven voorstelling maken van deze
verschuivingen en veranderingen. Nog steeds, ook door fervente voorstanders van
het nieuwe ideaal, zoals Rousseau en andere Franse, Engelse en Duitse Verlichters,
werd onder het oude argument van de erfopvolging vrouwen het overspel kwalijker
genomen dan mannen.14

Eindnoten:
1 Een bibliografie over de omgang tussen mannen en vrouwen in de Middeleeuwen staat in Roger
Linskens, Wat 'n leven! Mannen en vrouwen in de Middeleeuwen, Antwerpen-Amsterdam 1974,
pp. 189-191.
2 Woordenboek der Nederlandse Taal spreekt van ‘het gevolg, de stoet van een vorst, de omgeving
van een aanzienlijk persoon in het algemeen’.
3 Zie J.F. Caufeynon, La ceinture de chasteté, Paris 1904.
4 Zie noot 1, p. 28. Het Franse citaat komt uit ‘Coutumes de Beauvais’, ontleend aan J. Lafitte
Housat, Troubadours et cours d'amour, Paris 1950; het eerste Engelse citaat is ontleend aan
G.R. Taylor, Sex in History, het tweede aan G.G. Coulton, Chaucer and His England.
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5 Zie Norbert Elias, Ueber den Prozess der Zivilisation, 2 Bnd., Frankfurt am Main 1976, Bnd.
II, pp. 88 e.v. (1e ed. Basel 1939).
6 Zie Eduard Fuchs, Illustrierte Sittengeschichte, 3 Bnd. München 1909, Bnd. I, pp. 80 e.v.
7 Zie L.L. Schücking, The Puritan Family, London 1969, pp. 33 en 52. (1e Duitse ed. 1929), en
Lawrence Stone, The Family, Sex and Marriage in England, 1500-1800, London 1977, p. 154;
zie ook voor de vroegere machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen en de ontwikkeling
daarvan Peter Laslett, The World We Have Lost, London 1965.
8 Zie noot 5, Bnd. I, p. 251.
9 Zie noot 6, Bnd. I, p. 269.
10 Zie noot 6, p. 284.
11 Zie A.M. Carr-Saunders & P.A. Wilson, The Professions, Oxford 1933, pp. 298-304.
12 Zie Norbert Elias, ‘Towards a Theory of Communities’, Foreword to Colin Bell and Howard
Newby, eds., The Sociology of Community, A Selection of Readings, London 1974, m.n. pp.
XXXII e.v.
13 Zie Max Wieser, Der Sentimentalische Mensch, Stuttgart 1924.
14 Zie Curt Gebauer, ‘Studien zur Geschichte der bürgerlichen Sittenreform des 18. Jahrhunderts’,
Archiv für Kulturgeschichte, XV. Bnd., 1923, pp. 97 e.v.
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2 Taboeëring
Een aspect van de zo juist beschreven veranderingen in de omgang tussen mannen
en vrouwen was de ontwikkeling van beschavingstaboes. De grotere terughoudendheid
die mannen en vrouwen met de gewijzigde en verminderde machtsverschillen voor
elkaar gingen betrachten, betekende dat veel van wat aan een meer direct emotionele
omgang deed denken in toenemende mate en als vanzelfsprekend werd vermeden of
achter sociale coulissen verdween. In hoofdstuk II wees ik erop hoe tegen het eind
van de achttiende eeuw en verder in de negentiende eeuw allerlei verhalen waarin
meer lichamelijke termen gebruikt werden om de omgang tussen de seksen te schetsen,
te pijnlijk werden om te gebruiken. Die termen zelf doken onder in wat ‘pornografie’
ging heten en werden in het officiële en in het meer huiselijk taalgebruik vermeden,
en waar het niet anders kon - zoals in de seksuele voorlichting die juist door de grotere
terughoudendheid noodzakelijk werd - vervangen door wetenschappelijk jargon. Het
was de tijd waarin allerlei standaardwerken een gezinsbewerking ondergingen en
alles wat deed denken aan een directere, meer open en minder beheerste omgang
tussen mannen en vrouwen - en kinderen - werd geschrapt.

Bij vrouwen
Deze grotere terughoudendheid gold in burgerlijke kringen voor beide seksen, maar
zij gold voor vrouwen het sterkst. Met de toenemende privatisering kwam hún werk
vooral binnenshuis te liggen. Zij moesten in de eerste plaats zorgdragen voor de
huiselijke gezelligheid, voor de tedere omgang tussen man en vrouw en andere
huisgenoten en die huiselijke waarden werden hun, als de partij die ondanks de
afname van machtsverschillen toch nog de zwakkere was, met de nodige druk
opgelegd en ingeprent.
De aard van deze nieuwe vrouwelijke rol komt tot uitdrukking in de soort literatuur,
voor en door en over vrouwen, die in de loop van
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de achttiende eeuw op de markt verscheen. Vooral in Engeland kwam dit genre tot
bloei, dank zij de relatief sterke economische ontwikkeling, de verder gevorderde
differentiatie tussen private en publieke functies en de relatief sterke positie van
burgerlijke lagen. Reeds in de eerste helft van de achttiende eeuw verschenen in
periodieken als The Tatler, The Spectator en The Guardian artikelen van schrijvers
als Addison en Steele, waarin de gelukzaligheden van het gezin en de ‘blozende’
deugdzaamheid van ‘de vrouw’ worden geprezen.15 Omstreeks 1750 publiceerde
Samuel Richardson zijn roman in briefvorm Pamela, or Virtue Rewarded met
overeenkomstige strekking en tegen het eind van de eeuw gingen vrouwen het zelf
opschrijven. Een van hen, Mary Brunton, schreef veel gelezen boeken onder titels
als Selfcontrol en Discipline. Een ander, Maria Edgeworth, schreef The Fairchild
Family waarin de kinderen ‘Henry’ en ‘Emily’ dezelfde brave, oppassende en
opvoedende rol spelen als bij ons in de negentiende eeuw ‘Hendrik’ en ‘Maria’.
In diezelfde tijd verschenen ook etiquetteboeken en soortgelijke geschriften, waarin
vrouwen en meisjes voorzichtig maar met klem werd voorgehouden dat zij ‘should
dress simply, should refrain from imitating the fluttering votaries of that capricious
dame called Fashion and shew eschew cosmetics on the principle that a false face
may be supposed the covery of a false heart.’16
In diezelfde richting werden schaamtegevoelens gewekt en het blozen geprezen.
‘The blush which diffuses its crimson on the cheek is not only the most powerful
charm of beauty, but does honour to the innocence of her heart.’17
Onschuld van nature moest de vrouwelijke charme zijn en door de voorzichtige
maar voortdurende inslijping van de restricties gingen beiden, mannen en vrouwen,
erin geloven. Naarmate de zelfcontrole strikter werd, werd zij dwangmatiger, meer
onbewust en daarmee ‘natuurlijker’.
De lof op het huisgezin en de vrouwelijke deugdzaamheid was niet alleen in
Engeland te horen. Ook in andere landen van West-Europa werden in burgerlijke
kringen dezelfde idealen beleden. In Frankrijk wijdde het pronkstuk der Verlichting,
de Encyclopédie, een artikel aan ‘Femme’ waarin het huiselijke type boven andere
mogelijkheden wordt verheven en als volgt wordt beschreven: ‘[...] son bonheur est
d'ignorer ce que le monde appelle les plaisirs, sa gloire est de vivre ignorée. Renfermée
dans les devoirs de femme
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et de mère, elle consacre ses jours à la pratique des vertus obscures; occupée du
gouvernement de sa famille, elle regne sur son mari par la complaisance, sur ces
enfants par la douceur, sur ces domestiques par la bonté: sa maison est la demeure
des sentiments religieux, de la piété filiale, de l'amour conjugal, de la tendresse
maternelle, de l'ordre, de la paix interieure, du doux sommeil, et de la santé: econome
et sédentaire, elle en écarte les passions et les besoins.’
In de schilderkunst werd hetzelfde beeld getekend door schilders als Chardin
(1699-1779) en even later Greuze (1725-1805), die in hun gezinstaferelen aansloten
bij de zeventiende-eeuwse genrestukken,18 maar de daar afgebeelde
‘onbetamelijkheden’ niet overnamen.
Ook in Nederland was de omgang tussen mannen en vrouwen in de zeventiende
eeuw nog meer direct en minder teruggehouden en verhuld. Ik verwijs opnieuw naar
de genrestukken die vooral in ons land in groten getale werden gemaakt, naar de
kluchten, de bruiloftsliederen en andere amoureuze verzen waar de openheid onder
het ‘volk’ maar ook bij de ‘Heren’ naar voren komt. Die openheid was ook hier in
de eerste plaats een functie van het mannelijk overwicht. De mannen waren de baas,
in het bestuur, in de bedrijvigheid en thuis. Zij hadden, ook volgens de zedelijke
geschriften het recht om hun vrouw, binnen zekere grenzen, met geweld tot de orde
te roepen. Hun stem was het die tot uitdrukking kwam in spreekwoorden en gezegden
waarmee aan de ene kant de vrouw en de ‘min’ in duidelijke woorden werden
aangeprezen, maar aan de andere kant even direct voor diezelfde vrouw en de
hartstochten die ze opriep werd gewaarschuwd: ‘Boze wijven en stugge paarden
moeten met scherpe sporen bereden worden’, en ‘een kwaad wijf is het slechtste
huisraad’ en ‘een schoon wijf geeft veel gekijf’.19
Er zijn echter aanwijzingen dat in diezelfde zeventiende eeuw de omgang tussen
de seksen al de kenmerken ging vertonen die later duidelijker en meer algemeen
werden. Bij ontstentenis van een sterke aristocratische bovenlaag, waarop in hoofdstuk
II is gewezen, werd het leven hier al eerder gedomineerd door een burgerlijke
levensstijl, en het zou kunnen zijn dat daarmee het privéterrein zich hier eerder
onderscheidde en de bakermat vormde voor sterkere gevoelens van genegenheid en
trouw tussen één man en één vrouw. Vooral in de werken van de eerder genoemde
Jacob Cats wordt dit
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ideaal aangeprezen. In zijn Self-stryt wijst hij erop hoe man en vrouw zich beiden
hebben te beheersen om in trouw en genegenheid door het leven te gaan. Cats vormt
hierin een voorloper van latere moralisten. Toch is hij niet meer dan dat. Hij is te
nuchter in zijn lessen, nog niet ‘sentimenteel’ en hij wijst een liefdeshuwelijk van
de hand. De hartstocht moet volgens hem niet ín, ook zeker niet náást, maar vóór het
huwelijk worden uitgeleefd - zoals het hemzelf ook is vergaan. Vondel zou eveneens
in dit verband genoemd kunnen worden en zijn gedichten over de trouw tussen man
en vrouw, over het verdriet na het overlijden van zijn echtgenote geciteerd. Maar
ook van hem moet gezegd worden dat de gevoelens die hij onder woorden brengt
nog weinig ‘gevoelig’ zijn, nog te weinig het karakter hebben van privé-emoties die
dan toch publiekelijk worden geuit. Dat onderscheid is bij hem slechts in aanzet
aanwezig en komt later, in de achttiende eeuw, sterker naar voren.
Als voorbeeld daarvan noem ik de dames Wolff en Deken, uit wier geschriften al
eerder in deze studie is geciteerd. Zij oriënteerden zich op de zo juist genoemde
ontwikkelingen in Engeland en Frankrijk en voelden zich geïnspireerd door de daar
verschenen literatuur. Zij zetten ook zelf overeenkomstige overwegingen en richtlijnen
op papier die zij richten tot de ‘welgeklede, ordentelijke Burgervrouwen, met hare
mannen aan de arm, en een kind of twee aan de hand’, goed te onderscheiden van
‘nuffige Heertjes en Dametjes’ uit de hogere standen en ‘boeren en knechten’ van
lagere komaf.20 Dit citaat is ontleend aan een schets van een feestelijk gebeuren in
de stad Rotterdam, waar ‘arme en rijke’ elkaar ontmoeten en de verschillen frapperen.
Over het algemeen krijgt bij hun het leven binnenshuis echter de meeste aandacht.
Dáár ligt de taak van die burgervrouwen en voor hen schrijven zij. In het boek van
Betje Wolff Proeve over de opvoeding, dat zij opdraagt aan de Nederlandse moeders,
zet ze zich af tegen de gewoonte om ‘Het Toneel des Huizelijken levens somber en
naargeestig af te schilderen’. Het is toch zo heel anders. ‘Vrouwen,’ roept zij uit,
‘hoe vermeerderen uwe gelukzaligheden als gij moeders wordt! Hoe is dit plan voor
Huizelijk geluk naar uw eigentlijk karakter ingericht. Ons hart [...] is dan geheel
vervult [...] Uw man is uw grootste, uw enigste vriend, want een gelukkig huwelijk
is zeker de allervolmaakste vriendschap. Zijn kinderen zijn de uwe [...] en voor altoos
aan u verbonden door de Liefde, de Natuur, de Dankbaarheid en het Behagen. Is er,
kan er iets meer nodig zijn om eene vrouw gelukkig te maken?’21

Paul Kapteyn, Taboe, ontwikkelingen in macht en moraal speciaal in Nederland

104
Hier klinkt de Nederlandse triomf van de huiselijkheid, van de onderlinge identificatie
binnen de beslotenheid van het eigen gezin, die door de huisvrouw werd gedragen
en in de eerste plaats als haar taak werd gezien. Zij moest borg staan voor de
gezelligheid, voor de begripvolle en tedere omgang tussen man en vrouw en kinderen,
en op enige afstand, het personeel, terwijl de man, in ook de bewoordingen van Betje
Wolff, in ‘zijn beroep’ buitenshuis voor de verzorging van dat gezin verantwoordelijk
was. In die richting werden meisjes en vrouwen opgevoed en de overeenkomstige
idealen werden hun juist omdat ze in overeenstemming zouden zijn met hun ‘eigentlijk
ik’ als onontkoombaar en ‘natuurlijk’ voorgehouden. Ook hier verschenen
etiquetteboeken en soortgelijke geschriftensoms uit het Engels vertaald - waarin de
deugdzaamheid, de zedigheid, de kiesheid als de voornaamste schoonheid van
vrouwen wordt voorgesteld en het blozen bij mannen als een zwakte, maar bij vrouwen
als bijzonder innemend wordt gezien. In wijze lessen wordt zonder de latere ironie
en zonder de eerdere bruutheid, de grotere zelfbeheersing aangeleerd. ‘Spreekt steeds
de waarheid, waag het nimmer meer te liegen.’ ‘Zijt nederig gelijk een viooltje, dat
zich onder het gras verschuilt en gedraag u altijd deugdzaam, schoon geen menselijk
oog u ziet.’ ‘Ga niet over het einde; loop niet hard; gaap niet overal rond, maar zie
vooruit op de weg dien gij betreedt; dan zult gij nimmer meer vallen.’22 ‘Een vrouw
moet niet hard praten; haar tong moet zijn als de muziek der hemelgloben, zoet en
verrukkelijk, doch op geenen afstand gehoord kunnen worden.’23 En ten slotte: ‘Wilt
gij behagen, zo moet uw zorg voor uwe kleding zich niet bepalen bij uw uitgaan...
Went u eraan, zo dat gij, wanneer gij van niemand bezoek verwacht, in uw grootste
negligé, niet behoeft te schrikken, om gezien te worden.’24
Uit het laatste citaat blijkt goed hoe deze vorm van zelfcontrole, weliswaar met
het oog op de goedkeuring en de afkeuring van andere mensen aangeleerd, op den
duur ook zonder hun aanwezigheid in tact moest blijven en daardoor als ‘natuurlijk’
kon worden ervaren en - achteraf gezien - als dwangmatig kan worden getypeerd.
Een kleine eeuw later zei iemand in een terugblik op de eerste decennia van de
negentiende eeuw het zo: ‘De fijne onberispelijke beschaving was zóo vrij van al
wat naar stijfheid zweemde, dat wij ons niet meer rekenschap gaven van de
meesterlijke wijze, waarop de minste gebaren, woorden en daden gepolijst moesten
zijn, al-
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vorens zulk een uitkomst op te leveren en het bijna gingen beschouwen alsof de
lieden uit die tijd aldus geboren waren.’25
De hier beschreven vorming en terughouding gold, zoals gezegd, in burgerlijke
kringen voor beide seksen, maar zij gold voor vrouwen het sterkst. Zij waren ondanks
de afnemende verschillen in macht evenzogoed nog de zwakkeren en het huiselijk
werk en de huiselijke waarden werden met de nodige druk opgelegd. Met deze
constatering is echter niet alles gezegd. De grotere aandacht voor kinderen bij
voorbeeld, waartoe vrouwen binnen de maatschappelijke verhoudingen werden
gedwongen, bood hun tevens nieuwe kansen om binnen die verhoudingen op een
zeer speciale manier hun zin kracht bij te zetten. Betje Wolff legt zich niet met
tegenzin neer bij ‘feiten die nu een keer niet anders zijn’. Zij propageert zelf de
wijzigende verhoudingen. De richtlijnen die zij verstrekt, hadden zeker tot functie
vrouwen tot nieuwe vormen van gehoorzaamheid en ondergeschiktheid te bewegen,
maar naar eigen besef en ook in feite ging het er niet om vrouwen ‘eronder te houden’.
Ze hadden ook belang bij de zich wijzigende verhoudingen. Treffend komt dit naar
voren in een bericht dat Betje Wolff aan de tweede druk van haar Proeve toevoegt,
waarin ze vermeldt dat sommige lezers bezwaar hadden gemaakt tegen de complete
afwezigheid van mannen in dit boek over de opvoeding van kinderen. De schrijfster
erkent deze afwezigheid maar weigert van een omissie te spreken. Zij blijft kordaat
bij haar mening dat het opvoeden van kinderen een vrouwenzaak is waarvoor mannen
eenvoudig de tijd ontbreekt.
Het citaat gaat als volgt: ‘Dat ik niets van de Vaders gezegt hebbe is zeer zeker,
't was mijn oogmerk niet; ik sprak tot de Moeders, alleen tot de Moeders; en mocht
ik dat niet? [...] Hetgeen ik in de vroege opvoeding verg, is, en kan naar mijn inzien,
alleen het werk der Moeder zijn. Geen Man, die het zijn pligt wel degelijk blijft “win
in 't zweet uws aanschijns uw brood” heeft de behoorlijke tijd, om dat geen aan zijn
kinderen te doen, dat ik van de huizelijke Vrouw verg. Kan men een Vader vergen,
dat hij zijne Kinderen genoegzaam nooit verlaat? Moet hij zijn beroep, zijn studien,
of waar hij dan ook het bestaan door heeft, ter zijde zetten, om de opvoeding der
Kinderen over te nemen? Neen, de Vader is... de Verzorger des Huisgezins. Dit is
zijn voorname zaak, en gevolglijk hoort de Opvoeding eigenaartig weder onder de
Vrouwelijke ondergeschikte Regeering. Ontvangt een man niet al de genoegens? Is
die bekwame,
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die verstandige, die tedere Moeder niet zijne Vrouw? doet zijn keuze des geen eer
aan zijn hart en aan zijn verstand? is het zijne Vrouw niet? O, welke aandoeningen
moeten zijne boezem doorstromen, wanneer hij ondervindt, dat hij zijne dierbare
kinderen gelukkig ziet, met eene Moeder die hij boven alles wat er op aarde is, agt,
en bemint.’26
Het is duidelijk. De opvoeding is de taak van de moeder en hoezeer ook de grotere
aandacht, in dit geval voor kinderen, eisen stelt en hoe moeilijk een vrouw zich
daaraan ook kan onttrekken, die last vormde niettemin haar lust en die zorg, in haar
verhouding met de man, haar sterkte.
Hetzelfde kan gezegd worden van de andere taken die in burgerlijke kringen typisch
vrouwelijk werden, zoals de omgang met het personeel, de zorg voor het voedsel en
wat er meer aan de binnenkant van zo'n huishouding te doen was. Het geldt ten slotte
ook- en daar wordt hier met nadruk op gewezen - voor de striktere zelfcontrole. Zoals
gezegd was het óntstaan van die grotere morele gevoeligheid een functie van de
veranderende werkverdeling en de verschillen in macht, maar tegelijkertijd kreeg
het béstaan ervan ook functies vóór vrouwen. De striktere zelfcontrole waartoe
vrouwen werden gedwongen, vormde tevens een machtsbron om op een zeer speciale
manier zelf druk uit te oefenen. Vrouwen bleven ook in de nieuwe verhoudingen
ondergeschikt. Mannen waren de Heer des Huizes en hun heerschappij werd ook
erkend. In het Engels klonk dat als volgt: ‘God meant the male to be superior, having
granted him a more muscular body and a mind endowed with greater resolution and
more extensive power’.27 In Nederland erkenden ook de dames Wolff en Deken dat
vrouwen toch de zwakste partij vormen. Wat dat betreft konden mannen gerust zijn.
Zij waren en bleven de baas. De kracht van vrouwen lag dan ook niet in een directe
confrontatie. Zij moesten het overwicht van mannen wel erkennen, maar konden
juist dank zij hun grotere morele gevoeligheid tegenwicht bieden door tegenover de
mannelijke ‘buitenwereld’ van concurreren, hardheid, van ‘oorlog en komedie’, hun
gemeenschappelijke ‘binnenwereld’ van onderlinge identificatie, van vrede en ‘ware’
liefde te stellen en te idealiseren. Door het propageren en het verdedigen van dit
‘betere’ leven en vooral door er vanuit te gaan dat het eigenlijk zo was als het
behoorde te zijn, konden zij hun echtgenoten met verwijten en gevoelens van
teleurstelling en ge-

Paul Kapteyn, Taboe, ontwikkelingen in macht en moraal speciaal in Nederland

107
kwetst zijn onder druk zetten, hen aan zich binden en tegelijkertijd aan hen
ondergeschikt blijven. Met het oog op deze ‘waarden’ werden vrouwen opgevoed.
Daar lagen hun plichten, als huisvrouw, als ongetrouwde dochter of zuster, als
inwonende gouvernante, maar daar lagen tevens hun kansen. Die opvoeding was
streng en indringend en leidde tot die dwangmatige zelfcontrole, mede omdat ze zelf
eerst moesten leren voldoen aan de verwachtingen die ze later aan anderen stelden.
Deze vrouwelijke ‘morele’ strategie, die ook tot uitdrukking komt in de wijze
waarop Betje Wolff het vrouwelijke opvoedingsprivilege legitimeert, werd typerend
voor de omgang tussen mannen en vrouwen onder de negentiende-eeuwse burgerij
en later, met de uitbreidende privatisering, ook bij andere bevolkingslagen. Een
treffende functie van wat de ‘vertrutting’ van vrouwen is te noemen, was dat zij
zichzelf in hun huis vastzetten. Dit huis was - al klinkt het wat zwaar - de gevangenis
waarin ze moesten leven. Het was echter ook de vesting waarin ze wilden leven. De
taboes - om het anders te zeggen - die hun waren ingeprent, werden tevens door hen
bevestigd en versterkt. Zij maakten van de nood een deugd, waardoor de nood
niettemin bleef bestaan.
Belangrijk is bovendien dat deze morele strategie niet als zodanig verwoord en
doorzien werd. Vrouwen geloofden in die onderlinge solidariteit en identificatie,
juist als ze teleurgesteld waren. Het besef ook in een machtsstrijd te zijn verwikkeld,
waarbij zij druk en tegendruk uitoefenden al was het alleen maar door teleurgesteld
te zijn en dat te tonen, werd daardoor belemmerd.

Bij mannen
Met de afnemende machtsverschillen namen ook voor mannen de eisen van
zelfcontrole toe. Zij waren de Heer des Huizes en de - verworven - burgerlijke rechten
vielen hun en alleen via hen andere gezinsleden ten deel. Naar binnen toe werden
hun privileges echter minder vanzelfsprekend. Buitenechtelijke escapades namen
wellicht niet af maar moesten zich wel meer buiten het gezin afspelen. De gezinsleden
mochten van niets weten of op zijn minst die schijn kunnen ophouden. Van Engeland
in het begin van de negentiende eeuw wordt verteld dat het openlijke instituut van
maîtresse er in aanzien daalde maar het geheime bezoek aan prostituées toenam.28
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De taboes golden met andere woorden ook voor mannen, maar - en dat is het grote
verschil met vrouwen - zij leefden voor én achter de sociale coulissen en de zelfdwang
was in dit opzicht bij hen lang niet zo sterk. Zij bleven weet hebben van wat
teruggehouden en vermeden werd. Zij leefden minder binnen het gezin alleen. Zij
leefden ook daarbuiten. Hun privileges en hun macht lagen in die wereld waar hun
vrouwen geen toegang hadden.
Dit mannelijk verbod was geen brute weigering of bruut bevel. Daarvoor was de
omgang reeds te voorzichtig geworden. Zij waren wel de baas, dat werd ook erkend,
maar juist omdat het erkend werd moesten zij voorzichtiger zijn. Zij verboden niet,
maar zij beschermden. Zij hielden hun vrouwen niet tegen, maar behoedden hen voor
gevaren die zij vermoedden en bevestigden de vrouwelijke afkeer van dat grove
leven. Zo behielden zij - een gedeelte van - hun voorrechten en bonden de vrouwen
aan hun plaats, die zij overigens zelf niet wilden verlaten. Een man hield naar eigen
besef, en ook naar dat van zijn vrouw, haar niet vast of ‘eronder’. Hij hield haar juist
‘hoog’. Hij respecteerde en eerbiedigde haar deugd en zuiverheid en bevestigde het
beeld dat zij van zichzelf had.
Maar door haar zo te verhogen en vast te schroeven op de sokkel van eer en deugd,
hield hij haar tevens ‘zwak’ en verzwaarde hij haar eigen weerstanden om zich naar
buiten toe te ontplooien.
In deze omgang tussen mannen en vrouwen passen de vele negentiende-eeuwse
lofprijzingen van de vrouw, waarvan er één als volgt luidde: ‘Nooit heeft iemand die
vrouw in drift gezien, of een enkele schrede zien afwijken van het pad van waarheid
en deugd. Zelfverloochenende liefde en belangstelling voor echtgenoot, kinderen en
dienstboden, was de voornaamste drijfveer van haar leven [...] Ik heb menigmaal
gedacht, dat de toekomst van een volk gewaarborgd is, zoolang zulke moeders de
hoop des Vaderlands opvoeden.’29
Tegenover dit hoge beeld, waarmee mannen ‘de vrouw’ ‘zwak’ en ‘hoog’ hielden,
stond het zoveel lagere beeld dat zij van zichzelf hadden, maar waarmee zij tevens
de sterkere bleven. Zij gaven toe minder gevoelig, zuiver en goed te zijn. Zij erkenden
door lagere hartstochten geregeerd te worden en dit excuus, dat door vrouwen
vergoelijkend werd geaccepteerd, was tevens hun vrijbrief voor de privileges
buitenshuis. In deze burgerlijke omgang uit de negentiende eeuw, waarin ondanks
een afname van machtsverschillen
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mannen toch de sterkere en daarmee moreel de ‘lagere’, waar vrouwen de zwakkere
maar moreel de ‘hogere’ waren, waar beide elkaar en zichzelf op hun plaats hielden,
past de oproep van Schiller:
Ehret die Frauen! Sie flechten und weben
Himmlische Rosen ins irrdische Leben.
Flechten der Liebe beglückendes Band.
[...]
Feindlich ist des Mannes Streben.
Mit zermalmender Gewalt
Geht der Wilde durch das Leben
Ohne Rast und Aufenthalt.30

Deze verering ging, tegen de schijn van het tegendeel in, niet vanzelf. Het kostte
moeite en zelfbeheersing, die hun ontlading vonden in de meer heimelijke verering
van die andere vrouw, de ‘femme fatale’.

Eindnoten:
15 Zie Ella Snoep-Reitsma, ‘Chardin and the Bourgeois Ideals of his Time’, in: Verschuivende
betekenissen van de 17e eeuwse Nederlandse genre-voorstellingen, diss. Utrecht 1975.
16 Zie ‘The Female Instructor or Young Woman's Companion’, 1824; ontleend aan H. Nicolson,
Good Behavior, London 1955, pp. 243 e.v.
17 Zie noot 16.
18 Zie noot 15, pp. 154 e.v.
19 J.A. Meijers, Dagelijks leven in spreekwoorden, Utrecht-Amsterdam 1962, pp. 27 e.v.
20 Betje Wolff & Aagje Deken, Brieven, Den Haag 1781, dl. II, pp. 214-215.
21 E. Bekker, wed. A. Wolff, Proeve over de Opvoeding, aan de Nederlandse moeders, 2e ed.
Den Haag 1780, pp. 32 e.v.
22 Zie Spiegel voor meisjes, of nuttig en aangenaam leerboek voor jonge dochters, 1840 (?).
23 Zie Mylord Chesterfield, Grondregelen van Beschaafdheid en Waereld-Kennisse, Amsterdam
1805, p. 157.
24 Zie noot 23, p. 127.
25 Louise Stratenus, Vormen, 1890 (?), pp. 1 en 2.
26 Zie noot 21.
27 Zie noot 16.
28 Zie A.M. Trevelyan, Sociale Geschiedenis van Engeland, Utrecht-Antwerpen 1968, p. 536
(oorspronkelijke titel: ‘English Social History’, London 1961).
29 Zie F. Nagtglas, Wat het was en wat het werd, Utrecht 1894, pp. 38 e.v.
30 F. Schiller, ‘Würde der Frauen’, 1796, in Schillers Werke, Weimar 1943, Bnd. I., p. 240.

Paul Kapteyn, Taboe, ontwikkelingen in macht en moraal speciaal in Nederland

110

3 De-taboeëring - Aletta Jacobs en de vrouwenemancipatie tegen het
einde van de negentiende eeuw
In hoofdstuk II werd aan dehand van veranderingen in de gebruikswijze van het
begrip ‘taboe’ beweerd dat tegen het einde van de achttiende eeuw de zelfcontrole
van mensen, vooral uit burgerlijke groeperingen, zo sterk was geworden dat zij meer
emotionele gebeurtenissen gingen mijden, of achter sociale coulissen plaatsten en
corresponderende opwellingen gingen terughouden zonder het zelf goed te beseffen.
In hetzelfde hoofdstuk werd ook de mogelijkheid geopperd - veel meer was het niet
- dat tegen het eind van de negentiende eeuw deze vanzelfsprekende vermijdingen
werden doorbroken en dat deze de-taboeëring samenhing met de afnemende macht
van burgerlijke groeperingen in West-Europa.
Zoals met de ontwikkeling van taboes, zo ook met het doorbreken ervan:
veranderingen in de omgang tussen mannen en vrouwen bevestigen de gegeven
voorstelling van zaken en de vraag is, hoe en waarom in die tijd taboes werden
doorbroken en met name in hoeverre deze doorbraak een teruggang in de ontwikkeling
van toenemende zelfdwang betekende - wat een voor de hand liggende gedachte zou
zijn - en in hoeverre juist niet?
In het bovenstaande is geprobeerd in grote lijnen aan te geven hoe de sterkere
terughoudendheid in de omgang tussen mannen en vrouwen een functie was van hun
afnemende onderlinge machtsverschillen en daarmee gepaard gaande toenemende
wederzijdse identificatie en hoe deze omgang sterk werd bepaald door de toenemende
privatisering. Het leven van vrouwen kwam meer binnenshuis te liggen en aan de
ene kant bood deze ‘domesticering’ grotere machtskansen maar aan de andere kant
perkte het verdere ontplooiing in.
In de tweede helft van de negentiende eeuw gingen vrouwen uit burgerlijke
groeperingen zich tegen deze inperking verzetten. De groei van wat later de
dienstverlenende of verzorgende sector zal worden genoemd, de groei ook van
onderwijsfaciliteiten die samen-
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gingen met de versnelling in die jaren van de economische ontwikkeling en met de
uitbreiding van het staatsapparaat, bood vrouwen kansen om vooral in intellectuele
beroepen, als lerares of arts, maatschappelijke functies buiten het directe gezinsleven
om, te vervullen en daarmee een minder afhankelijke positie te verwerven, zonder
echter al te zeer met mannen, in het zakenleven of in het bestuur, te hoeven
concurreren.
De memoires van een van deze vrouwen laat zien hoe dit verliep. De vrouw om
wie het gaat is Aletta Jacobs en haar nationale en internationale positie in de
vrouwenbeweging maakt haar leven in vele opzichten exemplarisch.

De rol van vrouwen
Omdat zij een van de eerste vrouwen was - althans in Nederland - die zich gingen
verzetten tegen de vrouwelijke rol en positie en tegen de daarmee verbonden
terughoudendheid, biedt haar leven ook een goed inzicht in de aard daarvan. Ze werd
in 1854 geboren. Haar vader was arts op het Groninger platteland en zij groeide op
in de levensstijl van de hogere middenlaag waar het ook onder de meer intellectuele
kringen de gewoonte was de dochters des huizes na de lagere school te scheiden van
de zoons en hen naar een ‘Franse jongedamesschool’ te sturen. Ook voor haar gold
deze regel en ze vertelt hoe ze zich abrupt gedwongen zag vroegere speelkameraden
en spelletjes te laten voor wat ze waren en de lessen in het vrouw worden te volgen.
Het onderwijs, dat behalve Frans en handwerken ook ‘goede manieren’ bevatte,
boeide haar echter niet. Het zedig op- en neerslaan der ogen en andere lessen in het
‘natuurlijke’ schaamtegevoel van ‘de vrouw’ maakten haar kriebelig en verveeld.31
De training viel haar wellicht ook daarom zwaar te verdragen omdat voor haar de
overgang van kind naar vrouw groter was dan voor haar soortgenoten uit grotere
steden en plaatsen. Zij was gewend om vrij ongehinderd om te gaan met
leeftijdgenoten van andere sekse en stand en was bovendien meer vertrouwd met de
‘hardheden’ der natuur en van de menselijke omgang in het boerenleven. Zij had,
om het anders te zeggen, een achterstand, die het haar moeilijker maakte de kloof te
overbruggen maar die achteraf gezien een voorsprong zou blijken te zijn.
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In die jaren was dat echter nog niet duidelijk. Ze had het moeilijk. Ze zucht, en weet
zich dat op latere leeftijd nog goed te herinneren, wanneer zij haar jongere, maar nog
steeds niet tevreden seksegenoten voorhoudt: ‘Vrouwen en meisjes van tegenwoordig
mochten zich wel eens duidelijk voor ogen stellen hoe moeilijk, hoe saai en weinig
verheffend het leven is geweest van hare grootmoeders en moeders - en vooral van
hare ongehuwde tantes.’32
Ze ging weerstand bieden en zei van school af te willen, wat vooral haar moeder
uiterst ongehoord voorkwam. Ze werd neerslachtig en na verloop van tijd ging haar
vader enig begrip tonen. Hem kreeg ze zover om naar haar te luisteren en samen
vatten ze het plan opdat hem uit gewoonte vreemd maar naar eigen inzicht niet
onredelijk leek - haar toegang te verschaffen tot het voorbereidend hoger onderwijs
en later tot de universiteit en met name de medische faculteit. Met dit voornemen
begon dan de eigenlijke ‘strijd’.
Wat daarbij treft, is dat geen officiële regels hun plannen in de weg stonden, maar
een vanzelfsprekende afwijzing de uitvoering van hun voornemen belemmerde. Het
ontdekken, doorbreken en slechten van deze barrières of taboes - niet als doel in
zichzelf maar als een onvermijdelijk nevengebeuren - kenmerkte haar studietijd en
haar verdere leven. Ze betrad voortdurend wat je enigszins in de taal van die tijd
‘pijnlijke paden’ zou kunnen noemen en stootte herhaaldelijk door sociale coulissen.
Zij moest de spot en de verdachtmakingen van medescholieren, medestudenten,
hoogleraren en de publieke opinie doorstaan. Ze ontdekte tijdens haar studie het
bestaan van prostituées en van geslachtsziekten. Ze merkte dat beide voor haar als
vrouw verborgen werden gehouden en dat haar contact met zulke patiënten aanleiding
gaf tot achterklap. Zij ervoer dat andere vrouwen haar gezelschap gingen mijden en
zelfs de zaal een keer verlieten waar zij in een lezing het woord ‘prostitutie’ liet
vallen. Zij baarde opzien bij het schaatsen in het Vondelpark in Amsterdam of bij weer heel iets anders - het propageren en verstrekken van voorbehoedmiddelen aan
arbeidersvrouwen. Zij schrijft ook hoe ze tijdens één van de politieke debatten, die
omstreeks 1880 nog weinig werden gehouden, een denigrerend gelach ten antwoord
kreeg op haar vraag of in de uitdrukking ‘Algemeen Kiesrecht’ het woord ‘algemeen’
ook op vrouwen sloeg. ‘Hoon en spot’ vielen hun ten deel die het geloof in de
rolverdeling, de machts-
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verdeling en de daarmee corresponderende vormen van zelfcontrole en levensstijl
opzegden en taboes doorbraken.33
Het opvallende in haar leven en in haar memoires is echter niet alleen dát ze taboes
doorbrak maar ook de wijze waarop dat gebeurde. Haar ‘ongehoorzaamheid’ ging
niet samen met en was ook geen pleidooi voor het leven achter de coulissen of voor
een leven waarin alles wat niet mocht, wel zou mogen. Zij had wel kritiek op de
maatschappelijke restricties en dan vooral op die welke vrouwen treffen. Zij had
kritiek op de morele standaard, maar haar verontwaardiging keerde zich vooral tegen
het dubbele of tweeslachtige karakter ervan. Niet alleen voor vrouwen, maar ook
voor mannen moest de moraal geldend gemaakt worden. Zo hadden haar pogingen
om bij voorbeeld het probleem van geslachtsziekten bespreekbaar te maken niet tot
doel en - al is het moeilijk te controleren-evenmin tot gevolg dat de toegankelijkheid
van de prostitutie werd vergroot. Het tegendeel was het geval. Haar doel was de
opheffing, uitbanning van deze praktijken. ‘Neen,’ citeert zij iemand instemmend,
‘nooit kan het onomwonden uitspreken van een waarheid kwetsend zijn als het met
hoog zedelijk doel geschiedt. Een ware zegen vind ik dat een onderwerp dat vroeger
alleen behandeld werd als een vuile geheimzinnigheid waarmee alleen mannen te
maken hadden en in latere jaren en nog steeds tot stof diende voor realistische
schrijverskunst, nu eindelijk eens door de vrouw uit hoog zedelijk oogpunt wordt
behandeld.’34
Dit was het typerende: de onthulling van de ‘waarheid’, het breken door sociale
coulissen bood niet meer mensen toegang tot wat daarachter gebeurde, maar moest
de toegang beletten aan hen die gewoon waren daar te vertoeven. De ontdekte
‘waarheid’ was niet alleen waar, maar ook slecht en de gelaakte gebruiken dienden
te verdwijnen.
Deze functie van ‘ongehoorzaamheid’ gold niet alleen de omgang tussen mannen
en vrouwen in het burgerlijk milieu, maar ook die tussen maatschappelijke lagen.
Met de entree van vrouwen in het openbare leven nam de aandacht toe voor de
‘sociale questie’ of anders gezegd, voor de problemen van lagere groeperingen, die
net als deze vrouwen hun machtskansen zagen stijgen en deze al organiserend
probeerden te realiseren. Mede door de aanwezigheid van vrouwen werd, waarover
eerder was gezwegen, nu als een ‘onhoudbare toestand’ besproken. Vrouwen als
Aletta Jacobs waren ge-
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schokt en uit een morele bewogenheid waar voor hen geen ontkomen aan was, trokken
zij zich het lot aan van vooral arbeidersvrouwen en gaven zij stem en publiciteit aan
hun problemen. Tegelijkertijd vonden zij in arbeiderskringen bondgenoten tegen de
‘mannenmaatschappij’. De schandalige toestanden konden worden gebruikt als een
aanklacht tegen de heersende mannen. De onthullende ongehoorzaamheid werd zelfs
gericht op de omgang tussen landen. Het waren ook vertegenwoordigers van de
vrouwenbeweging die het mannelijk privilege bij uitstek, oorlogvoeren, als een
schanddaad betitelden en ijverden voor pacifisme en internationale solidariteit.
Het doorbreken van taboes betekende dus niet het verdwijnen van de
corresponderende zelfcontrole en zelfdwang. De reikwijdte of strekking daarvan
werd juist groter en tegelijkertijd versprongen bepaalde functies. Eerder bleven
vrouwen door hun morele gevoeligheid op hun ‘hoge’ plaats en schermden zij zich
af in hun gezin. Nu kwamen diezelfde gevoelens van pas in hun strijd om de kansen
tot meer bewegingsruimte en macht te realiseren. Vrouwen gingen mannen ter
verantwoording roepen en hen ertoe dwingen in naam van de moraal, in naam van
vanzelfsprekend ervaren verwachtingen van solidariteit, hun gedrag ten opzichte van
hen en van anderen te herzien. Met de emancipatie werden in zekere mate de
onderlinge verwachtingen binnen het gezin ook tot het criterium voor het leven
daarbuiten verheven.
De druk in termen van solidariteit of anders gezegd, dit moraliseren was geen
bewuste, weloverwogen strategie. Het vond zijn grond in de zelfdwang die eerder
binnen het gezin hiërarchiserende functies en naar buiten toe segregerende functies
had, maar met zijn grotere reikwijdte binnen het gezin - tussen man, vrouw en
kinderen en, daarbuiten, tussen maatschappelijke groeperingen - nivellerende en
integrerende functies kreeg. Deze functies droegen bij tot een machtsvergroting van
vrouwen, maar juist omdat het om gevoelens van solidariteit ging die door hen als
‘natuurlijk’ werden ervaren, beleefden zij de strijd minder als één om macht en meer
als een zaak van eenvoudige rechtvaardigheid.
Hun tegenstanders reageerden in feite volgens hetzelfde morele protocol, zoals
straks nog nader zal blijken. Geen der mannen zei bij voorbeeld: ‘Jouw gevoelens
zijn de jouwe, maar ik ging en ik ga naar de hoeren of je het nu leuk vindt of niet!’
Wel beschuldigden zij
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Aletta Jacobs van een ongezonde belangstelling toen ze de coulissen doorbrak, maar
hanteerden daarbij haar criteria en deden zich beter voor dan ze waren. Zij
moraliseerden ook. Sommigen mochten een grapje maken en zo proberen de morele
druk te omzeilen, maar het lachen verging hun. Zij leken uiteindelijk zonder
argumenten en moesten als ze hun gewoonte wilden bewaren, meer voorzichtig te
werk gaan.
Het doorbreken van taboes is echter niet uitsluitend als een uitbreiding van de
zelfdwang te interpreteren. De emancipatie betekende niet alleen een grotere druk
in termen van solidariteit tussen mannen en vrouwen en tussen mensen meer in het
algemeen. Het is gecompliceerder. Met de afname van machtsverschillen en met de
toenemende identificatie ging het ook om een grotere bewegingsvrijheid voor
vrouwen, om een minder geremde omgang tussen mannen en vrouwen, om een
grotere kennis van wat er zoal onder mensen buiten de eigen kring gebeurde. Deze
verschuivingen stonden in een spanningsverhouding tot de bovengeschetste drang
tot moraliseren. Ze veronderstellen immers dat vrouwen niet meer angstig
terugdeinsden voor wat er ‘buiten’ gebeurde en het evenmin zonder meer als een
schande van zich afwezen. Zij moesten hun angst en afkeer leren beheersen in plaats
van erdoor beheerst te worden om zo te kunnen uitmaken in hoeverre hun angst
gegrond was of niet. Het doorbreken van taboes was ook een ‘verlichting’.
Deze spanning tussen aan de ene kant de uitbreiding van de zelfdwang en aan de
andere kant de noodzaak die sterk blinde vorm van controle zelf te controleren,
vormde de emotionele problemen bij het doorbreken van taboes.
Het gaat erom te zien hoe vrouwen door hun gevoelige opvoeding en voorbereiding
op een verouderende positie binnen het gezin, schrokken en pijnlijk getroffen werden
door de grove mannenwereld, zo gauw zij in hun emancipatiestrijd de kansen
buitenshuis probeerden te realiseren. Vroeger zouden zij snel naar huis zijn
teruggegaan en hun verblijf daarbuiten zou een vergissing of een misstap heten. Nu
echter moesten zij het er uithouden, wilden zij tenminste de kansen realiseren. Vroeger
zou de schrik tot een vlucht hebben geleid. Nu echter bleven ze staan en werd de
schrik een verwijt waardoor zij zowel de emotionele spanning ventileerden als de
eigen positie versterkten.
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Het volgende incident in het leven van Aletta Jacobs biedt een goed voorbeeld. Zoals
gezegd werd haar het contact in het ziekenhuis met venerische patiënten op kiese
wijze ontraden. Zij drong echter aan en werd geconfronteerd met de zieken en hun
behandelwijze.35 Ze schrok inderdaad, maar overwon haar angst, haar gevoelens van
afkeer en vluchtte niet. Wel ontlaadde de emotionele spanning zich in de vorm van
een verwijt aan het adres van de desbetreffende hoogleraar. Hij kreeg de schuld van
de prostitutie en de daarmee samenhangende ziekten.36
Bij de emancipatie ging het derhalve om soortgelijke gevoelens als ervoor. Alleen
de segregerende functies werden tot integrerende. De vlucht werd tot een aanval.
Tegelijkertijd echter werden vrouwen ook gedwongen om deze gevoelens terug
te houden, wilden zij tenminste een vak leren en met anderen samenwerken. In de
omgang met haar docenten kon Aletta Jacobs niet volstaan met een beschuldiging.
Zij moest, of ze de ziekte nu een schande vond of niet, er kennis van nemen en die
kennis moest ze krijgen van de, in haar ogen schuldige, hoogleraar.
Deze gecompliceerde psychische spanningen, die samenhingen met een vrij
plotselinge afname van machtsverschillen en het doorbreken van taboes, kunnen het
best geformuleerd worden als veranderingen in de richting van een hoger niveau van
zelfcontrole of van een uitgebreider én een meer elastische terughouding en regulering
van meer primaire opwellingen. Beide kanten horen bij elkaar. Samen maakten ze
het mogelijk dat mensen zich meer voor elkaar gingen inhouden en zodoende vrijer
met elkaar om konden gaan.
In vele gevallen werd deze meer subtiele vorm van zelfcontrole niet gerealiseerd
en bleven de spanningen zeer groot. Het was ook moeilijk. De gevoelens van afkeer
en huiver waren vrouwen van kindsbeen af ingeprent. De fel moraliserende uitvallen
van emanciperende vrouwen, hun sterke beroep op solidariteitsgevoelens en hun
verwijten, beschuldigingen en hevige teleurstelling wanneer deze gevoelens te kort
schoten, laten zien hoe moeilijk deze uitingen van zelfdwang op hun beurt weer te
bedwingen waren.
Een probleem was bovendien dat naarmate de neiging tot moraliseren en idealiseren
sterker en blinder was, het geloof in een natuurlijke solidariteit tussen een man en
een vrouw of tussen mensen
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in het algemeen toenam en het besef gering was, in een machtsstrijd te zijn verwikkeld
waarbij de verschillen weliswaar kleiner werden, maar de spanning van geven en
nemen bepaald niet verdween.
Het tegen elkaar uitspelen of wellicht beter: het verdringen van de feitelijke
machtsstrijd en de noodzakelijke zelfcontrole door het ideaal van een natuurlijke,
spontane solidariteit was geen nieuw, maar werd wel een groter probleem. Met de
emancipatie gingen mannen en vrouwen zich - verder - verzetten tegen
huwelijksdwang van buitenaf en tegen de officieel erkende mannelijke dominantie
binnen het huwelijk. Vrouwen moesten financieel zelfstandig zijn, was een van de
argumenten, pas dan zou echte liefde opbloeien en zo niet dan waren zij in feite niet
anders dan de hoeren, die immers ook hun lichaam tegen geld aanbieden.37 De krasheid
van de vergelijking maakt in dit verband duidelijk hoe niet zozeer een afname van
de machtsverschillen alswel het verdwijnen van machtsspanning überhaupt als
voorwaarde werd gezien voor een toenemend wederzijds vertrouwen en genegenheid.

De rol van mannen
De aard van deze veranderingen, van de spanningen en problemen bij het doorbreken
van taboes in de omgang tussen mannen en vrouwen wordt verhelderd door ze ook
vanuit het perspectief van mannen uit dezelfde maatschappelijke groepering te
bekijken.
Het is al wel duidelijk geworden dat de ijver van Aletta Jacobs en de haren een
aanval betekende op mannelijke privileges. Het typerende van die privileges was in
de eerste plaats dat mannen - en vrouwen - ze lang niet altijd als zodanig ervoeren
en in de tweede plaats dat, wanneer hen door de verwijten van vrouwen de schellen
van de ogen waren gevallen, zij vrijwel weerloos stonden tegenover de aantasting
ervan. Zij boden wel enige weerstand, maar juist die weerstand leek op een verloren
strijd waarin ze ook zelf niet meer geloofden. Een goed voorbeeld hiervan biedt de
gang van zaken omtrent het kiesrecht. Het mannelijk voorrecht te mogen stemmen
was niet bij de wet geregeld, maar werd vanzelfsprekend genoten en eerbiedigd.
Toen Aletta Jacobs en anderen hiertegen in verzet kwamen en in de discussie over
het algemeen kiesrecht de vraag stelden of het woordje ‘algemeen’ ook op vrouwen
betrekking had, werd als reactie dit privilege geëxpliciteerd, maar kort daarna
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officieel opgeheven. De bewustwording van de mannelijke voorrechten droeg het
karakter van een beschuldiging, ook voor de mannen zelf. Hun voorrechten, die eens
vanzelfsprekend hadden geleken, moesten onder de toenemende druk van vrouwen
worden verdedigd en gingen daardoor steeds meer lijken op steelse geneugten, die
zich niet lieten verdedigen maar hoogstens verontschuldigen en ook dat laatste lukte
niet meer.
Prostitutie, of in alle duidelijkheid gezegd, hoerenlopen, was eveneens zo'n privilege
- het is kenmerkend dat wij nog steeds niet het nette mannelijke woord prostituant
gebruiken maar wel het nette vrouwelijke woord prostituée - en de kennis van de
seksualiteit niet minder. Zo ook de toegang tot het middelbaar en hoger onderwijs,
de hele wereld van werken en geld verdienen en zelfs bij tijd en wijle het gebruik
van de openbare weg. Aletta Jacobs vertelt hoe omstreeks het middaguur de
Kalverstraat in Amsterdam taboe was voor ‘private’ vrouwen, omdat de mannen dan
hun aandacht verlegden van de beurs naar ‘publieke’ vrouwen die zich aldaar
ophielden. Zoals gezegd werden sommige van deze privileges gerechtvaardigd door
te erkennen dat mannen moreel nu een keer minder hoog stonden dan vrouwen. Hun
geslachtsdrift zou de sterkere zijn. Toen Aletta Jacobs wou weten wat er in de wereld
te koop was, werd zij gewaarschuwd. Waarom zou ze dat als vrouw willen weten,
wat had ze aan al die slechtigheid. De toegang tot de mannelijke wereld en privileges
werd haar niet botweg, maar via de omweg van de moraal bemoeilijkt. Maar vanaf
het moment dat het haar dan toch lukte de mannen - en zichzelf - te overwinnen,
kregen de mannen niet alleen een vrouw maar ook hun eigen geweten gepresenteerd
en stonden zij met de mond vol tanden.
Een goed voorbeeld levert ook hier het incident rondom de venerische patiënten.
Ondanks het afwijzend advies kwam ze toch met hen in contact. Ze was inderdaad
geschokt, maar wist zich te beheersen. Ze deed haar werk, maar later ontlaadde zich
de spanning in de vorm van een beschuldiging. Ze verweet de betreffende hoogleraar
het bestaan van de prostitutie. Deze verdedigde zich door op de sterke seksuele
nooddruft van mannen te wijzen, die dank zij de prostitutie enigszins werd
gekanaliseerd. Ze werd door dit argument echter niet overmand, en antwoordde dat,
als het hem ernst was met wat hij zei, hij dan ook maar zijn eigen dochters ter leniging
van deze nood moest aanbieden.38
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De bedoeling en het effect van deze opmerking waren averechts. De strekking van
de consequentie waartoe de opmerking moest dwingen, ging juist de andere kant op.
Het moest de geleerde man duidelijk worden dat waar hij zijn eigen dochters spaarde,
er geen uitzondering gemaakt mocht worden voor vrouwen en dochters van anderen.
De man stond vrijwel machteloos tegenover dit verwijt. Hij kon wat tegensputteren,
maar moest erkennen - juist omdat hij een goede vader was - dat hij eigenlijk geen
goed staatsburger, of, nog ruimer, medemens was. Hij diende zich te schamen.
Het doorbreken van taboes, zij het vooral door vrouwen, betekende voor mannen
een uitbreiding van hun restricties. Zij moesten hun privileges die toch al voornamelijk
buitenshuis waren komen te liggen, opgeven of afzwakken. Zij konden minder hun
gang gaan en moesten zich meer gelegen laten liggen aan, meer rekening houden
met in de eerste plaats hun vrouwen, maar ook, meer in het algemeen, met lagere
sociale groeperingen. De uitbreiding betekende ook een versterking van hun
zelfdwang. Want al waren het dan vooral anderen die de verwijten en beschuldigingen
uitspraken, juist omdat het om verwijten en beschuldigingen ging, is deze uitbreiding
van restricties te beschouwen als een toegeven aan de stem van hun beter-ik. Uit het
feit dat vrouwen mannelijke gevoelens van solidariteit konden bespelen, blijkt dat
mannen al enigszins gevoelig waren voor hun moraliserende opmerkingen, zo niet
dan zou die taal van emanciperende vrouwen onbegrijpelijk zijn geweest en zouden
hun verwijten geen doel hebben gehad. Dat mannen wel luisterden en de stem van
hun geweten op de hand van vrouwen was, hing samen met het reeds langer bestaan
van solidariteitsgevoelens, vooral binnen het gezin. Nu werd met de opkomst van
vrouwen de taal van thuis ook op straat gesproken.
Het bestaan en de functies van mannelijke morele gevoelens kwamen ook tot
uitdrukking in de steun die vrouwen van mannelijke zijde ondervonden. Sommige
mannen hanteerden dezelfde argumenten en leken ook daarin op vrouwen, dat de
morele strijd hun maatschappelijke positie ten goede kwam. Zij oefenden vaak
dezelfde soort beroepen uit en waren veelal minder direct bij het zakenleven
betrokken. De kracht en het betrekkelijk nieuwe van deze morele dwang onthulde
Frederik van Eeden in het voorlopig geheim van zijn dagboek waarin hij als student
schreef: ‘Thackeray zeide, there are pure women, but there are no pure men. Ik wil
hem tot een leugenaar maken.’39
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Net als bij vrouwen is ook bij mannen het doorbreken van taboes niet uitsluitend als
een uitbreiding en versterking van de zelfdwang te interpreteren. De emancipatie
bracht ook voor mannen met zich mee dat zij meer vertrouwelijk, minder op een
afstand en meer kameraadschappelijk met vrouwen konden omgaan. Het huwelijk
werd een partnership genoemd. Net als van vrouwen kan ook van mannen gezegd
worden dat beide kanten van hun zelfcontrole elkaar veronderstelden en de
veranderingen gezamenlijk te formuleren zijn als een verhoging van het niveau van
zelfcontrole. Maar ook bij hen was deze vorm van zelfcontrole, waarbij de
versoepeling van de omgang samenging met een grotere omzichtigheid, niet zonder
spanningen en problemen. Juist naarmate de omzichtigheid sterker en
vanzelfsprekender was, werd de meer soepele en gelijkwaardige omgang met vrouwen
als ‘natuurlijk’ ervaren en was het besef dat deze omgang een hoge mate van
zelfcontrole veronderstelde en een onderdeel vormde van de machtsspanningen tussen
de seksen, gering. Over het algemeen zal echter hun zicht op machtsverhoudingen,
buiten en ook binnen het gezin, groter en hun geloof in solidariteit geringer geweest
zijn dan bij vrouwen. Zij bleven, ook na de emancipatiegolf aan het einde van de
negentiende eeuw, de sterkeren.

Eindnoten:
31 Aletta Jacobs, Herinneringen, Amsterdam 1924, p. 13. Zie voor een gedeeltelijk overeenkomstige
benadering van dezelfde problemen A. de Swaan, Uitgaansbeperking en uitgaansangst. Rede
bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de sociologie aan de Universiteit van
Amsterdam, 28 mei 1979.
32 Zie noot 31, ‘ter inleiding’.
33 Zie noot 31, p. 101.
34 Zie noot 31, pp. 184 e.v.
35 Zie noot 31, pp. 38 e.v.
36 Zie noot 31, pp. 181 e.v.
37 Zie D. de Boer e.a., Nederland rond 1900, Bussum 1972, p. 18. Deze mening werd onder
woorden gebracht door Samuel van Houten.
38 Zie noot 31, p. 181.
39 Frederik van Eeden, Dagboek 1878-1923, 3 dl., Culemborg 1971, dl. 1, p. 34.
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4 Recente ontwikkelingen
In 1976 verscheen een boek met als titel De schaamte voorbij, en met deze
constatering zijn we weer teruggekeerd op het uitgangspunt van dit hoofdstuk, de
vraag hoe en waarom in ónze tijd in de omgang tussen mannen en vrouwen taboes
werden doorbroken, hoe en waarom veranderingen in machtsverhoudingen en
zelfcontrole zich voltrokken.40
Het boek gaat over een jonge vrouw die na de echtscheiding van een gedwongen
huwelijk samenleeft met haar zoontje en in de loop van zo'n tiental jaren probeert af
te rekenen met vaststaande meningen en praktijken in de omgang tussen mannen en
vrouwen en met dienovereenkomstige gevoelens van schaamte en schuld. Ze beschrijft
een veelheid van vaak uitbundige seksuele relaties, met mannen en met vrouwen.
Ze vertelt hoe ze een vriend verlaat met niet veel anders aan argumenten dan dat het
haar niet langer bevalt. Ze laat zien hoe ze haar eigen lichaam koestert ook waar het
minder voldoet aan de vrouwelijke standaard, als hangende borsten, dikke buik,
zweterige en andersoortige geuren en afscheidingen. Ze volgt een opleiding aan een
sociale academie, werkt later op nogal ongeregelde tijden buitenshuis, besteedt veel
tijd aan ‘vrouwenproblemen’ en laat het huishouden nog wel eens wat sloffen. Soms
is ze er naar aan toe, maar over het algemeen gelooft ze in haar leven en in de
‘bevrijding van de vrouw’ waaraan zij haar steentje bijdraagt.
De titel van het boek, maar ook de inhoud kan gauw misverstanden wekken. De
schaamte voorbij lijkt een vijfstuiverroman. De vrouwen en mannen die om welke
reden dan ook ‘het goede spoor’ zijn kwijtgeraakt, leven in de verbeelding en
prikkelen daar de steelse gevoelens van de lezer. Maar zo is het niet. Ook al zal het
boek voor veel lezers deze functie gehad hebben, de mensen die worden beschreven
zijn echt en de ik-figuur is de schrijfster zelf. Zij is het die, niet alleen in het boek
maar ook in haar eigen leven, de schaamte voorbij gaat. Het is menens. Het boek is
een autobiografie en ver-
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telt van mannen en vrouwen tussen de vijfentwintig en vijfendertig, afkomstig noch
uit de meer deftige bovenlagen noch uit de meer volkse onderlagen, maar wel uit de
vaag aangeduide middengroepen, werkend en levend op de kruispunten van artistieke,
politieke en academische kringen in Amsterdam. Onder hen bevinden zich de
strijdvaardigste voorvechters van wat de tweede golf der vrouwenemancipatie wordt
genoemd en tot hen behoort de schrijfster. Haar boek vormt een aanwijzing voor het
opnieuw, herhaald samengaan van het afnemen van machtsverschillen tussen mannen
en vrouwen en het doorbreken van vanzelfsprekend geworden vermijdingen, van
taboes.

Vertraging en hernieuwde versnelling
Er ligt een kleine honderd jaar tussen de jeugd van Aletta Jacobs en die van de
schrijfster Anja Meulenbelt. Er ligt een kleine zeventig jaar tussen hel hoogtepunt
van de eerste en het begin van de tweede golf der vrouwenemancipatie en in die jaren
vernemen we weinig, noch van de ‘bevrijding’ der vrouwen, noch van het doorbreken
van taboes. Er is geen sprake van een georganiseerde, bewuste continuïteit. De eerste
golf was vergeten of werd slechts als ‘passé’ gereleveerd toen de tweede opkwam
en aan de eerste opnieuw actualiteit verleende. In de jaren twintig en dertig van deze
eeuw was de belangstelling voor vrouwenzaken als publiek probleem weggeebd en
na de oorlog, in 1957 nog, werd in een sociologische dissertatie gesteld dat ‘de
Nederlandse vrouw - en vooral de gehuwde vrouw - nog in bepaalde opzichten
weliswaar de mindere van de man [is], doch de doelen door de 19e eeuwse
vrouwenbeweging gesteld, dankzij vooral de strijdbaarheid onzer feministen nagenoeg
gerealiseerd zijn’.41
Inderdaad hadden vrouwen toen reeds lange tijd actief en passief kiesrecht en
waren ook andere formele privileges van mannen opgeheven. In zoverre had de
schrijver gelijk. Zijn ongelijk kreeg hij echter niet veel later, toen onvoorspeld en
onvoorzien de machtsverhoudingen en de corresponderende vormen van zelfcontrole
opnieuw werden aangevochten.
Van de vertraging in de eerste helft van de twintigste eeuw geven etiquetteboeken,
een soort materiaal waarvan al eerder gebruik werd gemaakt, een beeld.
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Om een vergelijking mogelijk te maken volgt eerst nog een voorbeeld van het
negentiende-eeuwse omgangsideaal waartegen Aletta Jacobs en haar medestrijders
in opstand kwamen. Het dateert van 1895 en het is een van de laatste keren dat dit
ideaal zo stellig en zonder voorbehoud in deze kringen werd voorgehouden.42 Het
huwelijk en het gezin neemt er een duidelijk onderscheiden plaats in ten opzichte
van de rest van de wereld. In dit privé-gebied heerst onderlinge genegenheid en
vertrouwen, die daarbuiten niet of nauwelijks te vinden zijn. De man is er de baas
en vertegenwoordigt het gezin naar buiten. Hij is echter tegelijk vol begrip voor
vrouw en kinderen. Hij heerst niet; zijn macht is op wijsheid gebaseerd. De vrouw
is ondergeschikt, maar wel de eerst verantwoordelijke voor het reilen en zeilen
binnenshuis. Zij bewaakt daar de hoge normen waarvan zij zelf het eerste voorbeeld
is.
Het boek begint met ‘de woning’: ‘Het is een indrukwekkende, verheven gedachte,
die in dit niet minder verheven woord ligt opgesloten. “Mijn huis is mijn burg”,
wanneer deze verheven gedachte, in den uiterlijken zin vooral, slechts eene
uitdrukking voor de onschendbaarheid van het huiselijk leven is en den vrede van
het huis wil bewaren, dan mogen wij haar even goed en met het volste recht op den
vrede toepassen die het hart in het eigen huis vinden zal en vinden moet, wanneer
het leven, zoals de dichter zingt, ons tegenstraalt in een rozenkleurig licht. Wat het
leven daarbuiten in zijne bonte afwisseling ons ook gebracht moge hebben - eens
komt de ure waarin dat alles achter ons terugblijft. Hoe hoog zich de vloed van den
brandende levensoceaan ook om ons bewogen moge hebben - hij zal bedaren en tot
een zacht gemurmel overgaan, zoodra de mensch “uit het woelige leven” te huis
komt en den voet over den drempel van zijn eigen huis zet, waarbinnen de deugdzame
huisvrouw werkzaam is en de vrede van het eigen te huis hem ontvangt.’43
Niet minder duidelijk gaat het over ‘de man’. Hij ‘is het hoofd des huizes, het
middelpunt waarom zich het gehele huisgezin beweegt...’.44
Zijn eigen aandacht ligt grotendeels daarbuiten: ‘De man moet naar buiten in het
woelige leven, moet werken en scheppen’,45 maar thuis is hij het centrum van aandacht
en zorg. Daar wacht ‘de liefderijke hand, welke hem de plooien van het voorhoofd
gladstrijkt en de duistere schaduwen van zorgen en ergernis verjaagt...’.46
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Dat is, het laat zich al raden, de taak van de vrouw. Zoals de man het hoofd is, zo is
zij de ‘ziel’ van het huis. ‘Haar werken en doen is het, dat den man zijn huis tot zijn
burg maakt; de ijverige hand van de fijn gevoelende vrouw is bij de intrede in een
huis op te merken. Van den goeden toon welke een huisgezin beheerscht, is in de
eerste plaats de vrouw verantwoordelijk, niet de man. Hij kan de orde en zindelijkheid
van zijn huis zelfs bij het te kennen gegeven verlangen om aan deze dingen niet
teveel gewicht te hechten nimmer veranderen, wanneer de echtegenote hare
voornaamste plichten kent en volgens haar geweten vervult. Dit eischt, wel is waar,
veel hoewel ook niet het onmogelijke; de eischen, welke aan de vrouw gesteld zijn,
zijn de hoogste, want de deugden der vrouw zijn over het algemeen de hoogst
menselijke deugden [...] De Kroon dezer deugden is het “geduld” [...] naast verder
“toegevendheid”.’
Deze twee hoofddeugden vormen ‘in zekeren zin den innerlijke hefboom van den
goeden toon, wiens stichtster en beschermster in huis en familie de vrouw is, zoo
zijn eenvoudigheid, zindelijkheid en orde in de verschijning het uiterlijke te noemen.’
Dit geldt de vrouw en niet de man. Licht verwijtend en licht toegeeflijk wordt van
de sterkere, maar moreel zwakkere gezegd: ‘De man is niet altijd zo meester van zijn
wil, dat hij in staat is, zich geheel te beheerschen; maar dan is het de zaak der vrouw
om vooral met geduld en liefderijke zachtmoedigheid de kwade luimen te
verdragen[...]’.47
Tot zover dit boek uit 1895, dat het al eerder beschreven ideaal van de omgang
tussen mannen en vrouwen uit de betere burgerij nog eens bevestigt en hier ter
vergelijking staat met wat later gebeurt.
Zoals gezegd, ‘de goede toon’ was nog opvallend zeker. Zo hoorde het en zo was
het goed. Nergens klonk het verzet door, dat toen al kon worden gehoord. Dat werd
anders met een boek dat veertien jaar later - in 1909 - verscheen, vlak voor een aantal
wettelijke wijzigingen die de tenachterstelling van vrouwen verminderden, zoals het
actief en passief kiesrecht, het openstellen van bepaalde beroepen en de afschaffing
van de gereglementeerde prostitutie.48
Het boek heet Het wetboek van mevrouw Etiquette49 en er staat te lezen: ‘De dagen
dat de vrouwen zich niet met het openbare leven bemoeiden zijn voorbij; de vrouw
is niet meer de slavin die slechts zorgt voor hare woning, hare kinderen en andere
huiselijke plichten.’
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De ‘domesticering’ wordt doorbroken en tegelijkertijd wordt een gelijkheid tussen
mannen en vrouwen geponeerd. De tekst gaat verder: ‘Behalve dat zij geen slavin
meer is, is zij nu in geestesgaven den man gelijk. Met haar kan hij evengoed de
maatschappelijke toestanden bespreken, want zij stelt daarin belang.’50
En even verder: ‘Nog eens: het is niet genoeg dat een vrouw hare kleederen kan
verstellen en een huishouden bestieren, zij moet wel degelijk op de hoogte zijn van
hetgeen er voorvalt in de maatschappij.’
Dat is duidelijke taal. Toch is het boek geen revolutionair pamflet; het blijft gaan
over etiquette waarin de oproep tot een minder grote terughoudendheid en
onderdanigheid gevolgd wordt door de waarschuwing niet te ver te gaan, het nieuw
te vinden evenwicht te zoeken en te bewaren.
‘Nooit mag men met die kennis te koop loopen. Hoe bescheidener een meisje op
dit gebied is, hoe beter. Men zou u spoedig voor een blauwkous houden. Wacht stil
af tot men naar uwe meening vraagt en dan: antwoordt vrij uit, niemand zal u daarom
uitlachen; maar zeker zou men u zeer verwonderd en niet zonder een spottend lachje
aanzien, zoo gij uwe wetenschap overal gingt uitbazuinen.’51
Vrouwen bleven wat dit betreft toch nog tweederangs. Zij moesten afwachten.
Dat was misschien ook wel het veiligste voor hen die, al mochten zij meer wagen,
toch bang moesten zijn te verliezen als het op een openlijker krachtmeting aan zou
komen.
In een etiquetteboek dat weer achttien jaar later verscheen - in 1927 - werd deze
lijn niet zonder meer doorgetrokken. Sterker dan in 1909 wijst de schrijfster hier
weer op de noodzaak van goede manieren en van vrouwelijke terughoudendheid,
zonder evenwel naar vroegere verhoudingen terug te willen keren. Het lijkt erop dat
het boek verscheen in een fase waar de veranderingen in de omgang tussen mannen
en vrouwen in plaats van versnelden, vertraagden, en een zeker herstel intrad. Deze
interpretatie past in ieder geval bij wat zich in de vrouwenbeweging afspeelde. Deze
bereikte omstreeks de invoering van het vrouwenkiesrecht haar hoogtepunt om in
de jaren daarna aan elan te verliezen. Wel werd de nog bestaande formele
tenachterstelling bestreden - zoals het ontslag van vrouwen die gingen trouwen en
de ongelijkheden in het huwelijksrecht -, maar reeds verworven rechten werden
vanzelfsprekender en nog bestaande onrechten verhitten de gemoederen niet meer.
Aletta
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Jacobs zelf wees er tegen het eind van haar leven op dat er nog veel te doen was,
maar waarschuwde tegelijk haar jongere seksegenoten, niet uit het oog te verliezen
dat er reeds veel verworven was. Haar dood in 1929 vormde, zoals iemand schreef
‘het voor het feminisme droeve einde van een roemruchtig tijdperk, de neergang van
de grote overwinning’. Over een bijeenkomst in 1930 van de afdeling Amsterdam
van ‘Vrouwenbelangen’ wist dezelfde schrijfster te melden dat op de vraag welke
invloed het feminisme had uitgeoefend op de loopbaan van academisch gevormde
en werkende vrouwen, de algemene conclusie was: geen enkele.
En om met een wat later bewijs van de neergang van de vrouwenbeweging te
besluiten: in 1938 schreef een vrouw over haar ervaringen tijdens het vijftigjarig
jubileum van de Internationale Raad voor vrouwenzaken te Edinburgh: ‘Ik ontmoet
hier allerlei knappe vrouwen. We hebben dolle pret; geen mens is onder de 60.’52
Het zou kunnen zijn dat deze ontwikkeling ook tot uitdrukking komt in het
etiquetteboek van 1927, waarin een poging gedaan werd te bewaren en te herstellen
wat teloor dreigde te gaan. De schrijfster van Gevoelsbeschaving, zoals het boek
heet, werpt zich op als een pleitbezorgster van goede manieren, van het ‘fijn gevoel’
en het ‘eeuwig vrouwelijke’, maar gaat hierbij omzichtig te werk.53 Ze begint ermee
te stellen dat ‘innerlijke beschaving elk mensch van fijn gevoel eigen is, uit welke
stand hij ook zij...’. De opmerking was nodig. Het woordje ‘stand’ was met de afname
van de machtsverschillen tussen maatschappelijke lagen in plaats van een prijzende
een op zijn minst twijfelachtige kwalificatie van beschaving geworden en van deze
smet moet haar pogen eerst ontdaan worden, wil zij gehoor kunnen vinden bij haar
lezers. Beschaving is geen kwestie van stand. ‘Men wordt hierbij door zijn intuïtie
geleid; en hij die van nature “gevoelsbeschaafd” is, zal in den omgang zelf weten,
hoe zich te gedragen.’ Hiermee is echter niet alles gezegd. Al is het een zaak van
nature, gevoelsbeschaving kan ‘wel ontwikkeld worden en tot grotere uitbreiding
gebracht’. Het kan dus geleerd worden en wat er geleerd moet worden zijn ‘de
gezelschapsvormen, de conventies... de regels van het spel des levens’, die - en nu
durft ze haar opposanten na de eerdere tegemoetkoming ook tégen te komen ‘geenszins verdienen geminacht of bespottelijk gemaakt te worden’.54 ‘Wie zich tot
slaaf der conventies maakt is belachelijk’ - dat wil ook zij
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niet. ‘Na de stijve vormlijkheid der vorige eeuw, is er tegenwoordig een reactie
gaande.’ ‘Dat is uitstekend, maar het is een reactie die tot het andere uiterste wil
overslaan.’ En dat moet niet. We moeten ‘het gulden midden’ vinden, niet stijf maar
evenmin grof, niet gekunsteld, maar evenmin nonchalant, niet te veel en niet te weinig
en dat gulden midden moet dan tevens natuurlijk zijn, maar dan wel weer van een
‘natuurlijkheid als onbewuste cultuur’.55
Haar oproep acht ze niet overbodig. ‘De vrijgevochten vrouw is haar rustig
evenwicht kwijtgeraakt; ze verloochent op het oogenblik “het eeuwig vrouwelijke”.’
Wat meer aanschouwelijk vervolgt ze: ‘Zij kleedt zich in smoking, zij rookt, zij knipt
zich het haar af tot een jongenskop, zij bezoekt evenzeer het college als het café, zij
loopt met een wandelstok [...] Maar ieder begrijpt, dat alle overdrijving zich tenslotte
vanzelf nivelleert. De vrouw bedwelmd door haar vrijheidsroes, weet haar
onafhankelijkheid nog niet geheel op de juiste wijze te gebruiken. Zij is als een
plotseling los-gelaten veulen, dat door de weide stormt in wilde kapriolen, maar dat
toch later heel goed een rustig, sierlijk rijpaard worden kan!’56
Dit is de teneur van het boek. Of het nu over het vrije huwelijk of het tutoyeren
van ouders gaat - waar het tegen is - of over het vrouwelijk korset en het mannelijk
leiderschap - waar het voor is -, zonder terug te willen naar het oude, roept het op
tot een versterking van conventies.
In de latere etiquetteboeken van vlak voor en na de Tweede Wereldoorlog - het laatste
in dit genre dat ik vond dateert uit 1966 - werd deze spanning van begrip voor de
bezwaren, maar bezwaren tegen te veel begrip minder zichtbaar. De richtlijnen
worden meer vanzelfsprekend verstrekt en als bevorderlijk voor de omgang
aangeprezen. Ze veranderden niettemin wel, zij het ‘en détail’ en zonder ophef van
woorden. Het werd allemaal wat eenvoudiger, minder plechtig, minder vormelijk.
En zoals in de etiquetteboeken, zo in het leven zelf. Zonder veel ophef werden de
verhoudingen tussen mannen en vrouwen in de jaren voor en na de oorlog geleidelijk
aan gelijker. In 1931 werden opnieuw een aantal beroepen, zoals burgemeester,
gemeentesecretaris, gemeenteontvanger, toegankelijk voor vrouwen, zij het dat in
diezelfde tijd een net niet aangenomen wetsvoorstel werd ingediend, waarin huwende
onderwijzeressen gedwongen werden ontslag te nemen. In 1947 werden vrouwen
ook
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benoembaar voor functies in de rechterlijke macht en werd de ouderlijke macht aan
man én vrouw toegekend in plaats van aan de man alleen. In 1956 volgde de opheffing
van de officiële handelingsonbekwaamheid van de vrouw, vanaf 1968 was de man
niet langer het hoofd van het gezin en in datzelfde jaar werd ook de mogelijkheid tot
echtscheiding wettelijk vereenvoudigd.57
Maar ook deze reeks van wijzigingen, waaruit duidelijk de machtstoename van
vrouwen blijkt, ging met weinig of geen ophef gepaard. In grote lijnen bleef het
ideaalbeeld van de omgang tussen mannen en vrouwen hetzelfde. Het gezin was
belangrijk als een min of meer afgesloten, bescherming gevend en krijgend
privéterrein, waarin één man en één vrouw en hun eventuele kinderen in onderlinge
genegenheid leefden, de man vooral buitenshuis werkte en de vrouw daarbinnen. De
man was en bleef de sterkere, zij het met het nodige begrip voor de zwakkere en
gevoeliger vrouw. In een soort etiquetteboek uit de jaren zestig werd dit beeld voorlopig wellicht voor het laatst - nog eens in het volste vertrouwen van de juistheid
geschetst. Het boek heet Levenskunst en bevat een waarschuwing aan meisjes en
vrouwen hun ware aard niet te verloochenen.58 Het gaat over een meisje dat als kind
jaloers was op een pasgeboren baby, een jongen. Dientengevolge, zo gaat de
psychologische redenering, is zij behept met een mengeling van protest en
minderwaardigheidsgevoelens tegenover de jongen en later bepaalt dit haar houding
tegenover de man. Zij is echter qua type juist een echt ‘wijfje’ en kennelijk
voorbestemd om vrouw en moeder te worden. Haar ‘protestkronkel’ zit haar daarbij
echter in de weg. Ze gaat studeren, niet uit belangstelling, maar omdat een studente
toch meer is dan zomaar een meisje. Ze houdt dit echter niet vol en zwaait af. Dan
wordt ze verliefd op een jongeman die geknipt is voor haar, resoluut en mannelijk,
en toch fijnbesnaard. Maar na een ruzie, waarin hij onverhoeds, door een opmerking
een stevige duw geeft tegen haar zwakke plek, breekt ze met hem en engageert zich
kort daarop demonstratief met een onbeduidend broekje, een paar jaar jonger dan
zijzelf. Deze jongen ziet haar naar de ogen en doet alles wat zij decreteert; maar ze
is doodongelukkig en verlangt in stilte hevig terug naar ‘de bruut’.
Het boek dateert van 1962 en uit niets blijkt een vermoeden dat enkele jaren later
het hier nog opgehangen beeld zijn overtuigingskracht snel zou gaan verliezen. Want
dat gebeurde.
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Een van de eerste tekenen van deze verandering boden de verhoogde activiteiten van
de NVSH die als seksuele hervormingsbeweging een onderdeel van de herlevende
vrouwenbeweging vormde en - zij het in een enigszins gewijzigde vorm - nog dateerde
uit de tijd van de eerste emancipatiegolf. Terzelfder tijd werd
‘Man-Vrouw-Maatschappij’ opgericht die het oude ‘Vrouwenbelangen’ zeer
deskundig maar vergrijsd achtte en met succes hernieuwde aandacht opriep voor:
werkgelegenheid voor vrouwen, kinderopvang buiten het gezin, geboortenbeperking
en abortus. Niet veel later ontstond de meer contesterende beweging ‘Dolle Mina’
en werd nog bestaande vrouwenorganisaties als ‘de Rode Vrouwen’ van de PvdA
nieuw leven ingeblazen.
Overal in den lande ontstonden praatgroepen van vrouwen over vrouwen, werden
vrouwenhuizen en -cafés opgericht, werden kinderopvangmogelijkheden uitgebreid,
gingen meer vrouwen werken, vond de eis van gelijke lonen voor gelijk werk meer
gehoor en stegen de echtscheidingscijfers. Er verschenen boeken van vrouwen, over
vrouwen en voor vrouwen en één boek heette De schaamte voorbij.
Zeer snel en zeer onverwacht werden vanzelfsprekendheden aangetast, werden
opnieuw taboes doorbroken en verschoven de machtsverhoudingen. Voor de
betrokkenen zelf ging het vooral om een ontdekking en bevrijding van eigen
onderdrukking, om een beweging van negatief naar positief. Meer van buitenaf gezien
pasten het verzet en de verwachtingen in een reeds langer lopend proces dat eerder
vertraagde en nu versnelde.

Taboeëring en de-taboeëring
ontwikkelingsfasen van stijgende groeperingen
Voor een goed inzicht in de aard van deze veranderingen is het noodzakelijk te zien
dat veel vrouwen in de emancipatiebeweging van de jaren zestig en zeventig uit
maatschappelijke groeperingen voortkwamen die zich tegen het einde van de
negentiende eeuw in een fase van ontwikkeling bevonden, enigszins tegengesteld
aan die waarin toentertijd de betere kringen van Aletta Jacobs en de haren verkeerden.
Hoewel de emanciperende vrouwen in de negentiende en het begin van de twintigste
eeuw zich identificeerden met lagere groepe-
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ringen, waren zij toch representanten van de betere middenklasse. Hoezeer zij ook
op de overeenkomsten in belangen mochten wijzen, de verschillen lieten zich gelden
en dit kwam tot uitdrukking in het afwegen van de voor- en nadelen van het werken
buitenshuis.
Voor de vrouwen uit hogere groeperingen was een eigen werkkring hét
aangrijpingspunt om grotere zelfstandigheid - meer bewegingsruimte, kennis,
inkomen, contacten - te verwerven. Voor de vrouwen uit lagere groeperingen lag het
eerder omgekeerd. Zij werkten al en hun werk was saai, het loon karig en de
arbeidstijd lang. Het werk in huis leek daarmee vergeleken aantrekkelijk. Er viel veel
te doen waar ze niet aan toe kwamen en bovendien waren ze er meer eigen baas.
Vandaar de ambivalente houding van de vrouwenbeweging tegenover de wetten
op vrouwenarbeid. Voor de eersten was het een teken van bevoogding, voor de
laatsten een van bevrijding. Vandaar ook de ambivalente houding van de linkse
beweging tegenover de eisen en verwachtingen van emanciperende vrouwen die,
ondanks hun eigen linkse sympathieën, het meeste gehoor vonden bij groeperingen
die in politiek opzicht liberaal werden genoemd.59
Deze spanning bleef niet beperkt tot verschillen in houdingen en opvattingen, maar
kwam ook tot uitdrukking in wat zich in feite afspeelde.
Op het totaal van de Nederlandse bevolking nam aan de ene kant het aantal
gehuwde werkende vrouwen rondom 1900 af, terwijl aan de andere kant het
studerende aantal vrouwen toenam.60 Het had er - om het meer in algemene termen
uit te drukken - alle schijn van dat in die jaren de omgang tussen de seksen in hogere
kringen weliswaar minder ‘burgerlijk’ werd maar dat die in lagere kringen juist
‘verburgerlijkte’. Daar kreeg men betere kansen om voor zichzelf te beginnen, om
enigermate het ideaal te realiseren van een eigen gezin, waar, binnen een zekere
beslotenheid, een man en een vrouw in onderlinge genegenheid samenleefden, de
man het geld verdiende en de vrouw het huishouden bestierde.
Beide groepen leefden in dezelfde tijd en het waren dezelfde condities - de groei
van economische en overheidsfuncties met meer banen, meer onderwijs, meer sociale
regelingen - die hun echter uiteenlopende mogelijkheden boden en op uiteenlopende
zinnen zetten. Wat de ‘hogeren’ niet meer wilden en niet meer hoefden, wilden en
konden de ‘lageren’ juist wel. Beide leefden zij in dezelfde samen-
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leving maar tegelijk in verschillende fasen van ontwikkeling in de omgang tussen
mannen en vrouwen en in zelfcontrole of beschaving meer in het algemeen. Die fasen
waren in zeker opzicht aan elkaar tegengesteld én volgden op elkaar. De ene
groepering doorbrak taboes die de andere nog leerde.
In de eerste helft van de twintigste eeuw kreeg de tweede groepering,
vertegenwoordigd in socialistische en christelijke organisaties, het meeste gewicht,
en werd - zij het in wat gewijzigde vorm - de ideologie van het burgerlijk gezin of
huwelijk dominant ten opzichte van andere gedachten en mogelijkheden. De eerste
groep verloor in die jaren aan maatschappelijk gewicht en hun idealen raakten uit
het centrum van de publieke aandacht, om in zekere zin herontdekt te worden toen
de ‘domesticering’ van lagere lagen voltooid was en nieuwe generaties uit deze lagere
maar gestegen groeperingen op hun beurt kansen kregen zich te verzetten tegen de
verworvenheden van oudere generaties.
Dat gebeurde in de jaren zestig en zeventig. Opnieuw was het de groei van
economische en overheidsfuncties - met name de groei van het onderwijs, de
gezondheidszorg en de sociale voorzieningen - die vrouwen meer bewegingsruimte
bood, hun afhankelijkheid van mannen deed verminderen en hun, maar hun niet
alleen, mogelijkheden gaf het huishouden minder als exclusieve taak te zien en
buitenshuis te gaan werken, de monogamie - ook van hun kant - te doorbreken en
andere, vanzelfsprekend geworden patronen aan te vechten. Deze ontwikkeling
voltrok zich in brede lagen van de bevolking. Zij tekende zich echter het scherpst af
bij hen die tot die gestegen groeperingen behoorden, in de jaren zestig niet ouder
waren dan dertig en werkten in de snel groeiende instellingen van onderwijs en
maatschappelijk-cultureel werk. De externe en interne controlefuncties bleven daar
achter bij de posities die in aantal en diversiteit toenamen en de ‘speelruimte’ was
er het grootst.
Het ligt voor de hand om ook nu de veranderingen in de emotiehuishouding die met
de afname van de machtsverschillen tussen mannen en vrouwen en het doorbreken
van taboes gepaard gaan, te interpreteren als gaande in de richting van een grotere
wederzijdse identificatie en rekenschap, van een meer uitgebreide en ook soepeler
zelfcontrole. Deze bewering is gemakkelijk gedaan maar lijkt even gemakkelijk te
ontzenuwen. Alleen al het woord ‘taboe’
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zelf roept tegengestelde associaties op. Wat eerder niet mocht, weinig bewust werd
vermeden en teruggehouden, mag nu wel, moet juist mogen en wordt openlijker
besproken en gedaan. De schaamte voorbij!
En inderdaad, op het eerste gezicht en in zeker opzicht mag er ook meer dan
vroeger. In vergelijking met de negentiende-eeuwse bourgeoisie is dat al heel
duidelijk, maar ook als het tijdsbestek verkort wordt tot zo'n twintig jaar, springen
de verschillen in het oog. Het meest trekken wellicht seksuele veranderingen de
aandacht. Het toenemend gebruik van allerlei soorten voorbehoedmiddelen - om een
centraal punt te noemen - heeft de ontkoppeling van geslachtsgemeenschap en
zwangerschap zeer vereenvoudigd en de mogelijkheden van een meer onbezorgd
seksueel genot vergroot. Maar er is meer. De kleding van vrouwen - en van mannen
- is in zeker opzicht vereenvoudigd, minder stijf en kreukzaam en daarmee ook hun
wijze van gaan, zitten en staan. Hun woordkeus is minder strikt. Krachttermen worden
ook meer door vrouwen gebruikt. Het huishoudelijk werk steekt minder nauw.
Aanzien en waardering hangen minder af van het gepoetste koper, van een stofvrije
plint en een zindelijke keuken. Dit alles en nog veel meer was nog niet lang geleden
anders. Vrouwen van toen zouden zich geschaamd hebben voor wat zij nu zichzelf
of hun dochters zien doen en laten. De ‘bevrijding’ is ontegenzeggelijk. ‘Vriend en
vijand’ van die veranderingen lijken het daarover eens. Slechts hun waardering is
tegengesteld. Voor de eerste is het verleden de lange tijd van onderdrukking waarin
slaafse gehoorzaamheid ‘trouw’ werd genoemd, en voor álles de onderschikking van
de vrouw norm was, terwijl de toekomst de tijd van gelijkheid en vrijheid zal zijn.
Voor de tweede daarentegen, is het verleden de tijd van ware liefde en
opofferingsgezindheid. De toekomst lijkt hun getekend door een grof egoïsme. Tussen
deze twee waarderingen van dezelfde voorstelling springen de gedachten al gauw
heen en weer en lijkt de keuze te moeten gaan. Dat is echter de vraag. Het is niet
nodig de veranderingen zonder meer als ‘bevrijding’ te typeren die dan, hetzij negatief
hetzij positief, moet worden gewaardeerd. Het gaat erom te zien hoe in de genoemde
voorbeelden en meer in het algemeen, ook nu de grotere bewegingsvrijheid
tegelijkertijd - voor mannen en voor vrouwen - hogere eisen van zelfcontrole met
zich mee brengt. Opnieuw moeten de betrokkenen, omdat hun machtsverschillen
afnemen, niet minder maar meer en
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meer gelijkelijk met elkaar rekening houden, daarvoor hun meer directe opwellingen
reguleren en in zeker opzicht en voor bepaalde tijd inhouden juist om vrijer met
elkaar om te kunnen gaan.
Om weer met seksuele veranderingen te beginnen, het gebruik van
voorbehoedmiddelen brengt, zoals gezegd, een grotere vrijheid vooral voor vrouwen
met zich mee. Deze vergemakkelijking van de ontkoppeling tussen seksueel plezier
en zwanger worden, veronderstelt echter het gebruik van die middelen en dat gebruik
betekent een grotere beheersing, regulering voor vrouwen en mannen van hun meer
directe driften. Wanneer een condoom gebruikt wordt is het in de eerste plaats de
man die de wat nuchtere handgrepen moet verrichten, terwijl zijn seksuele spanning
op peil dient te blijven. De onderbreking van het vrijen om onbedoelde gevolgen te
voorkomen geldt echter voor beiden en is, gezien haar belang, ook de vrouw een
zorg. Wanneer het om de ‘pil’ of het ‘spiraaltje’ gaat, of om een ander middel dat
door een vrouw van tevoren buiten de directe seksuele spanning wordt aangewend,
is zij het die de moeite moet nemen en lijken er voor een man weinig problemen.
Dat laatste is juist, gelet op de toediening van de middelen en gelet op het ‘vrijere’
seksuele verkeer van een man met ‘andere’ vrouwen. Maar wat betreft de controle
van die man op de seksuele mogelijkheden en praktijken van zijn eigen vrouw moet
hij een stap terug doen - zoals treffend tot uitdrukking werd gebracht door een man
die in gesprek met zijn huisarts over de verschillende voorbehoedmiddelen toch aan
condooms de voorkeur zei te geven, met als argument: ‘Liever houd ik het in eigen
hand.’
De vergemakkelijking van het seksuele verkeer gaat bovendien samen met een
verdere verfijning van het liefdesspel en ook dat gaat niet vanzelf. Het inhouden van
het orgasme, het daarbij letten op de stand van zaken bij de ander - om maar een
enkel, zij het centraal voorbeeld te noemen - moet geleerd worden en dat leren kost
moeite. Het gangbaar taalgebruik werkt hier misleidend. Veelal wordt het zo
voorgesteld dat mensen, vroeger en nu, seksueel geremd zouden zijn en dat die
remmingen op een of andere manier verwijderd dienen te worden om het dan vanzelf
te laten gaan. Zo'n voorstelling van zaken is te simpel. De wijze waarop mensen nu
de liefde bedrijven - waar overigens moeilijk een exact beeld van is te krijgen61 - is
niet ‘vanzelf’, niet natuurlijk, noch gewoon en evenmin eenvoudig. Wanneer het
erom te doen is een beeld te krijgen van wat
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wel een eenvoudiger liefdesbedrijf genoemd kan worden, dan moeten we niet naar
onszelf kijken maar naar een tijd waarin de machtsverschillen tussen de seksen veel
groter waren en in de eerste plaats mannen hun neigingen minder reguleerden. Bij
ons zien we juist het tegenovergestelde. De berichten over een gelijktijdig orgasme
of in ieder geval een orgasme voor beiden, spreken aan. Het is ook ‘eerlijk’, maar
de realisering ervan is een kunst die nogal wat praten, inleven en anticiperen
veronderstelt en die kunst moet al doende geleerd worden.
Het eigenaardige is ook nu weer dat deze hoge eisen van zelfcontrole weinig als
zodanig gesteld en onderkend lijken te worden. Men spreekt, zo lijkt het, veel meer
van bevrijding, zowel van de mannelijke overheersing als van de eigen remmende
zelfcontrole. In de toekomst wenkt dan een gelijkheid en vrijheid, terwijl in feite
door het niet zien van de hogere eisen die afnemende machtsverschillen met zich
mee brengen de problemen, waarmee op zichzelf het gelijkwaardiger worden van
de verhoudingen gepaard gaat, slechts vergroot zullen worden.
De NVSH is van dit alles een goed voorbeeld. Deze vereniging afficheerde zich als
een vrijheidsbeweging - een bevrijding van emoties - wat het ook was. Het was echter
ook een onderwijsinstelling. Mensen leerden er anders te doen waarbij aan de ene
kant een natuurlijk genot in het vooruitzicht werd gesteld maar aan de andere kant
beide seksen met elkaar, maar vooral mannen met vrouwen, meer rekening moesten
gaan houden. Deze eisen werden echter niet als zodanig maar wel als vanzelfsprekende
rechten gesteld die misschien wel goed maar niet vanzelfsprekend waren. Het waren
eisen die bijdroegen tot een verdere afname van de machtsverschillen tussen mannen
en vrouwen en tot een vergroting van hun zelfcontrole.
Dezelfde vertekening spreekt ook uit de wijze waarop vrouwen in emancipatorische
kringen soms over hun seksuele ervaringen vertellen. In een uitgave van de
vrouwenuitgeverij ‘De Bonte Was’ wordt een groter, probleemloos genot bij een
lesbische verhouding in het heden toegeschreven aan een spontane overgave tussen
vrouwen waaraan rivaliteit en machtsstrijd vreemd zouden zijn, terwijl het gebrekkige
seksuele genoegen van vroeger aan mannelijke overheersing wordt geweten.62
Opnieuw moet dit geloof in een spontane solidariteit gezien worden als moraliseren,
als druk uit-
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oefenen in termen van solidariteit. Deze strategie is weinig bewust en vindt zijn grond
in de zelfdwang waartoe vrouwen in burgerlijke gezinnen werden getraind en
waardoor zij het sterkst in de waarden van liefde en trouw geloven. Eerder hielden
deze gevoelens hen op hun plaats, nu worden ze zo in de strijd gebracht.
De hier genoemde veranderingen, de nieuwe spanningen en problemen culmineren
in zekere zin in het probleem van de monogamie. Ook al ontbreken exacte gegevens,
het lijkt niet al te boud te beweren dat in het al of niet officieel gelegitimeerd
samenleven van één man en één vrouw anderen in toenemende mate een rol gaan
spelen en in ieder geval wijst het sterk gestegen echtscheidingscijfer uit dat die ene
man en die ene vrouw minder vaak ‘tot de dood hen scheidt’ samenblijven. Op het
eerste gezicht lijkt deze ontwikkeling weinig in overeenstemming met de hier gegeven
interpretatie van toenemende wederzijdse identificatie en rekenschap van mannen
en vrouwen. Of het nu bevrijding of egoïsme genoemd wordt, het lijkt alsof mannen
en vrouwen zich juist minder aan elkaar gelegen laten liggen en hun zelfcontrole wat
dat betreft is verminderd. Toch liggen ook hier de zaken eerder andersom en in ieder
geval gecompliceerder.
De monogamie zoals wij die kennen als ideaal en als praktijk wordt gekenmerkt
door de ‘liefde’ tussen één man en één vrouw die de belangrijkste reden vormt om
te gaan samenleven, en die - ook al zal het fantasiegehalte en dus de verliefdheid
verminderen - een belangrijke graadmeter vormt voor het latere succes van het
samenleven, en niet kan verdwijnen zonder de betrokkenen het gevoel te geven dat
er iets niet deugt. Zoals al eerder aangegeven, is deze omgangsvorm tussen de seksen
bepaald geen vanzelfsprekendheid. Niet alleen dat überhaupt de mogelijkheid om te
gaan samenleven en een huishouding voor zichzelf te beginnen niet van alle tijden
is, en zich pas vrij recentelijk als een recht doet ervaren, maar ook de gevoelens zelf
zijn specifieker, minder ‘natuurlijk’ dan de betrokkenen zelf wellicht denken. Hoewel
overal waar mannen en vrouwen zijn, iets bestaat van een wederzijdse
aantrekkingskracht, zou het toch een vergissing zijn deze kracht te houden voor wat
wij ‘liefde’ noemen. Om een aantal onderscheidende kenmerken te noemen: ‘liefde’
is niet gericht op vrouwen of op mannen in het meervoud, maar op één man of één
vrouw. Hij of zij is het. Hij of zij
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heeft iets dat zich moeilijk laat omschrijven en wellicht nog het meest doet denken
aan een muzikaal motief waarvan iemand zegt: ‘Hoor, dat is het, dat vind ik prachtig.
Ik zal het nog eens laten horen.’ Soms vindt hij deelgenoten, maar soms ook kijken
anderen hem wat glazig aan en zeggen het ook wel aardig te vinden. ‘Liefde’ is
kortom een zeer persoonlijk gevoel en veronderstelt een relatief sterke vorming van
emoties, van lusten en onlusten.
Behalve door een sterk persoonlijke tint worden liefdesgevoelens ook gekenmerkt
door een relatief grote mate van ingehouden, uitgestelde bevrediging. Het gaat om
iets hebben, waar je niet direct bij kan en het er niet direct bij kunnen geeft dat speciale
gevoel van lichte of zwaardere pijn dat soms wel plezierig is en geliefden ertoe aanzet
het afscheid boven het weerzien te verkiezen - al kan het één moeilijk zonder het
ander. ‘Liefde’ - om nog een derde kenmerk te noemen - is ook het gevoel juist bij
elkaar te willen zijn maar dan met uitsluiting van anderen, apart en bijzonder te zijn,
afgescheiden van het gewone, saaie, grijze leven.
Zoals gezegd gingen deze liefdesgevoelens als ideaal maar ook als praktijk in de
loop van de achttiende eeuw een belangrijke rol spelen. Daarvóór was de omgang
tussen mannen en vrouwen directer. De vrijages en de uitnodigingen daartoe werden
minder verhuld. Huwelijken waren vooral zakelijk van aard en voor zover er
liefdesgevoelens in het spel waren, speelden die - zoals in de ridderlyriek - niet tussen
gehuwden maar tussen hen die ‘niet bij elkaar konden komen, want het water was
te diep’.
In de achttiende eeuw werd dit anders. In burgerlijke kringen namen de
machtsverschillen af en werden de tedere liefdesgevoelens sterker, terwijl tegelijkertijd
met de toenemende privatisering en het verminderende zakelijke belang van een
huwelijkssluiting, deze gevoelens niet buiten maar binnen het huwelijk tot gelding
kwamen.
Deze ontwikkeling, met zijn spanning tussen idealen en praktijken, was typisch
burgerlijk en vulgair in de ogen van de adel, voor wie het huwelijk nog steeds een
zakelijke aangelegenheid was, de gevoelens van liefde elders lagen en minder als
privé werden gezien.
In de loop van de negentiende en twintigste eeuw breidde dit ideaal en de erbij
horende praktijken zich ook onder lagere groeperingen uit. Steeds meer mensen
gingen en gaan op steeds jongere leeftijd trouwen of samenleven, niet de hoge
verwachtingen die gevoelens van liefde hun ingeven.63
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Ondertussen gebeurt er echter ook iets anders. Veel vaker dan vroeger wordt duidelijk
dat die verwachtingen niet uitkomen en gaan man en vrouw uit elkaar. Voor direct
betrokkenen zien dit soort gebeurtenissen er nogal rauw uit en zij zijn dat ook. Juist
omdat de verhoudingen minder zakelijk en meer persoonlijk, gevoelsmatig en intiem
zijn geworden, zijn echtscheidingen mogelijk geworden, maar tegelijkertijd daardoor
pijnlijker. Door persoonlijke ervaring of door confrontatie met het scherp gestegen
echtscheidingscijfer kan de gedachte opkomen dat huidige veranderingen in de
omgang tussen mannen en vrouwen een breuk vormen ten opzichte van de eerdere
ontwikkelingen en lijkt de bewering van toenemende identificatie en rekenschap al
gauw in strijd met de feiten. Hij is het echter niet.
Het gaat er in de eerste plaats om te zien dat, hoe de trouw en liefde van vroegere
generaties ook mogen afsteken bij die van de huidige, zij toch werden getekend door
het mannelijk overwicht en - vooral voor vrouwen maar voor hen niet alleen - door
het gebrek aan een ‘redelijk alternatief’. Mannen en vrouwen moesten wel bij hun
huwelijkspartner blijven en wilden wellicht ook wat niet anders kón.
Met de afnemende dwang van buitenaf worden andere mogelijkheden groter. Man
of vrouw kunnen gemakkelijker tijdelijk of voor altijd uit elkaar gaan, maar moeten
zolang ze dat niet doen meer gelijkelijk rekening met elkaar houden, hun meer
persoonlijke keuze meer persoonlijk motiveren, en de eigen bewegingsvrijheid toetsen
aan wat men de ander toe wil staan. Maar ook daar waar men besluit het minder of
niet meer bij elkaar te zoeken, geldt dat er nieuwe en hogere eisen van zelfcontrole
gesteld worden. Wellicht is dat het duidelijkst waar het mannen betreft. Zij hebben
- en dat is in de geschiedenis van hun familie meestal voor het eerst - hun vrouw te
laten gaan als zij niet langer wil blijven. Hun ontbreekt in feite elke andere vorm van
dwang dan een persoonlijk verzoek om te blijven en de gevallen doen zich voor
waarin zij juist doende waren hun traditionele rol te veranderen, aan tijd en emotie
meer in huishouding en opvoeding investeerden dan wat hun vaders voor mogelijk
gehouden zouden hebben, maar niettemin deze huishouding onder hun handen zagen
afbreken zonder daar iets tegen te kunnen doen. De voor de hand liggende gevoelens
van woede, krenking, wraak, maar ook van een verbondenheid die niet zomaar
verdwijnt,

Paul Kapteyn, Taboe, ontwikkelingen in macht en moraal speciaal in Nederland

138
vinden dan geen vorm in praktisch handelen, maar moeten worden teruggehouden,
moeten worden beheerst en dat kost moeite, en ook dat moet worden geleerd.
Bij vrouwen ligt het wellicht gecompliceerder. Zij komen, zoals gezegd, uit een
afhankelijke positie en de waarden van liefde en trouw zijn hun het sterkst ingeprent.
De teleurstellingen en kwetsuren die de praktijk van het samenleven hun bezorgt,
zijn voor hen dan ook het grootst. Het zou kunnen zijn dat zij met hun groeiende
bewegingsvrijheid deze teleurstellingen minder hebben te slikken en met een hardheid
evenredig aan de gekwetste gevoeligheid de samenleving tijdelijk of voorgoed
opzeggen. De indruk bestaat tenminste dat in de leeftijdsgroep tussen twintig en
dertig de laatste jaren in toenemende mate vrouwen de stoot geven tot echtscheiding.
Het kan echter ook zijn dat vrouwen, juist door hun grotere bewegingsvrijheid, door
de aard van hun werk buitenshuis, hun eigen morele gevoeligheden moeten leren
terughouden, ze beter gaan doorzien en relativeren. Beide mogelijkheden vormen
wellicht de spanning waarin vrouwen en met hen mannen leven. Soms, of bij de één
overheerst het eerste patroon. De zelfcontrole is sterk dwangmatig. Soms, of bij de
ander overheerst het tweede patroon. De zelfdwang wordt op zijn beurt weer
bedwongen.
Zoals gezegd, de spanningen en problemen hier kort uiteengezet zijn groot en voor
velen nieuw. Voor de betrokkenen is de verleiding soms groot het moede hoofd te
schudden en het vertrouwde beeld van de omgang tussen de seksen maar te vergeten
als dat zou kunnen. Het heeft er inderdaad soms alle schijn van dat het hele ideaal
van één man en één vrouw in liefdevolle beslotenheid samenlevend passé is. Het
enige wat men nog zou kunnen verwachten zijn kortstondige liefdesverhoudingen
die duren zolang ‘het’ duurt en de kortere of langere tijden van alleen leven
onderbreken. Lang bij elkaar blijven levert verwijten, doodt de liefde voor zover
deze er nog was en drijft mensen toch uit elkaar.
Deze visie heeft iets aantrekkelijks. De noodzaak van een officieel huwelijk is
sterk verminderd, zeker als er geen kinderen in het spel zijn en tegelijkertijd worden
met de afnemende machtsverschillen tussen mannen en vrouwen de liefdesgevoelens
ingewikkelder, tijdrovender én boeiender. Het leven zou één groot Frans Hof kunnen
worden. De zaken zijn geregeld met de overheid als borg en verder veel gelegenheid
om bij tijd en wijle de spanning van een affaire te beleven.

Paul Kapteyn, Taboe, ontwikkelingen in macht en moraal speciaal in Nederland

139
Deze voorstelling klopt echter niet. Vooral de grote en nog steeds groeiende scheiding
tussen publiek- en privé-terrein maakt over het algemeen de omgang tussen één man
en één vrouw zo persoonlijk en kwetsbaar dat de betrokkenen niet zo maar zullen
‘switchen’, maar hopen dat het wederkerig gegeven vertrouwen niet beschaamd en
de wederkerig getoonde kwetsbaarheid niet misbruikt zal worden, althans déze keer
niet. (Het zou in dit verband aardig zijn te weten of en hoe vaak mensen meer dan
één ander als geliefde in de ogen kunnen kijken of overeenkomstige woorden kunnen
toevoegen zonder een zwaar of licht gevoel van schuld te voelen jegens hem of haar
die er niet is.)
Het is niet moeilijk de constatering over het blijvend en toenemend gewicht van
het privé-terrein in de omgang tussen mannen en vrouwen verder uit te werken en
tegenover de voorstelling van gemakkelijk en vlot wisselende verhoudingen juist te
beweren dat de sociale condities nog nooit zo gunstig zijn geweest voor de realisering
van het ideaal van één man en één vrouw in onderlinge genegenheid samenlevend.
Behalve dat het privéterrein inderdaad aan vooral emotioneel gewicht heeft gewonnen
en man en vrouw elkaar wat dat betreft steeds meer nodig hebben, wordt hun keuze
met wie zij samenleven steeds meer door eigen voorkeur en minder door dwang van
buitenaf of door onderlinge machtsverschillen bepaald. Ook deze voorstelling is
echter even eenzijdig als die van zo juist. Zoals gezegd vergroot immers dezelfde
ontwikkeling de kansen om eens iets anders te proberen. In feite hebben mannen en
vrouwen waarschijnlijk te leven, zolang tenminste de sociale condities, die de
emancipatie mogelijk maakten, niet veranderen, in een toenemende spanning waarbij
aan de ene kant een man en een vrouw elkaar vooral emotioneel steeds meer nodig
zullen hebben, sterker op elkaar zijn aangewezen, en aan de andere kant gemakkelijker
uit elkaar kunnen gaan, terwijl ieder voor zichzelf door ervaring en door opvoeding
leert meer op zichzelf te kunnen leven.
Tot zover over de monogamie; het probleem is sterk emotioneel geladen en het werkt
daarom misschien verhelderend de redenering, dat met de afname van
machtsverschillen taboes worden doorbroken, de eisen van zelfcontrole uitgebreider
worden en de onderlinge rekenschap en identificatie toeneemt, uiteen te zetten aan
de hand van een ander, minder beladen voorbeeld, namelijk ‘kleren’.
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Veranderingen daarin gaan al even sterk in de genoemde richting. De typische
sekseverschillen zijn veel minder duidelijk geworden. Veel soorten kleding worden
door mannen én vrouwen gedragen en drukken tegelijkertijd ook minder verschillen
in stand uit. Ogenschijnlijk ziet de kleding er gemakkelijker, ongedwongener uit dan
vroeger. Voorstanders ervan zullen dit benadrukken en in advertenties worden deze
termen samen met woorden als ‘sportief’, ‘natuurlijk’ en ‘eerlijk’ ter aanprijzing
gebruikt.
Het is echter op zijn minst een vraag of de kleding ongedwongener is. Veel wijst
erop dat het niet alleen losser, maar ook nauwer steekt. De verschillen mogen
verminderd zijn, maar niemand trekt zomaar iets aan. Waarschijnlijk wordt de
nonchalance zeer zorgvuldig en zeer persoonlijk gekozen en kost deze minder
voorgevormde keuze meer tijd en zorg dan vroeger, toen het sekse- en het
standsuniform - om het wat overdreven te stellen - de mogelijkheden inperkten.
Ook dit geldt voor mannen én voor vrouwen. In zekere zin ‘vermannelijken’
vrouwen, in hun kleding, in hun wijze van lopen en zitten en staan. Dat geeft vaak
een groter gemak, maar nogmaals: die ‘natuurlijkheid’ is niet ongevormd, zij is
geleerd en bestudeerd. Typisch vrouwelijke attributen als bustehouders - een woord
dat te grof bleeken tot bh. werd verkort wat op zijn beurt alweer wat ruw begint te
klinken - zijn kleiner geworden, minder opvallend, minder kreukzaam, minder
voorgevormd en meer plooibaar, maar daarin niet minder maar meer geraffineerd.
Mannen daarentegen ‘vervrouwelijken’ in zekere zin. Zij dragen het haar doorgaans
iets langer en met meer variëteit. Hun kleren zitten nauwer of ‘passen beter’ en
vormen ondanks alle conformiteit de uitdrukking van een meer persoonlijke smaak.
En ook nu geldt weer voor mannen en vrouwen dat zij van die grotere moeite en zorg
weinig willen weten. Men schaamt zich, zo lijkt het wel, voor die grotere aandacht.
Men komt er niet voor uit. De hogere, meer uitgebreide eisen van zelfcontrole - want
daar gaat het ook hier om - worden weinig als zodanig onderkend.
De hier genoemde veranderingen in de omgang tussen mannen en vrouwen werden
in zeer algemene termen gesteld en het mag lijken alsof zij zonder onderscheid voor
alle Nederlanders gelden. Ik wees er echter op dat zij het sterkst gelden bij hen die
tot de gestegen
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middengroepen behoren, in de jaren zestig niet ouder waren dan dertig en leerden
of werkten in de snel groeiende instellingen van onderwijs en
maatschappelijk-cultureel werk. Daar ook bevonden en bevinden zich de strijdbaarste
feministen die de hier genoemde kenmerken het duidelijkst vertonen. Voor hen gaat,
evenals dat voor Aletta Jacobs het geval was, de strijd om gelijkberechtiging tussen
de seksen gepaard met de strijd tussen andere sociale groeperingen, in binnen- en
buitenland. Zij bekennen zich tot linkse groeperingen en zoeken naar overeenkomstige
condities en belangen. Opvallend is dan bovendien dat ook zij deze strijd niet zien
als een om macht, waarbij álle partijen zowel dwingen als gedwongen worden meer
gelijkelijk rekening met elkaar te houden en de eisen wat dat betreft hoger worden.
‘Macht’ is voor hen een vies woord, waaraan de tegenpartij zich ‘bezondigt’. Zij
zien zichzelf anders en brengen hun eisen naar voren als eenvoudig een zaak van
rechtvaardigheid en solidariteit. Een voorbeeld daarvan biedt het alternatief
vrouwenkabinet dat in 1973 door een aantal feministen geformeerd werd.64 In de
wereld zoals zij die zagen behoefde Nederland geen ministerie van Financiën en ook
de Navo kon worden gemist. Deze twee instellingen staan voor de twee belangrijkste
bronnen van macht en rivaliteit en voor de daarmee verbonden vormen van
wederzijdse controle en zelfcontrole. Daarvan wilden zij echter niet weten. Het
solidariteitsministerie CRM stond bij hen centraal. Opnieuw moet er op gewezen
worden dat, hoewel deze ‘strategie’ in het algemeen die van de zwakkere is, zij wat
vrouwen betreft mede voortkomt uit de ‘hogere waarden’ die hun tijdens de opvoeding
zijn ingeprent. Eerder hielden dit soort gevoelens hen op hun plaats, in huis. Met de
emancipatie dienen zij ertoe mannen en in zekere zin machthebbers in het algemeen,
al moraliserend onder druk te zetten en zo de eigen ruimte en die van andere, minder
geprivilegieerde groepen te vergroten.
In een recent boekje over vrouwenemancipatie staat een gedicht waarvan ik de
laatste regels citeer:
Wij willen niet
leren wat de mannen kunnen
heersen en commanderen
bediend worden en veroveren
jagen buitmaken onderwerpen.65
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Het is mogelijk dat deze huiver om te ‘heersen’, en überhaupt om in
machtsverhoudingen te denken, met de doorzettende emancipatie zal verminderen.
Naarmate hun positie sterker wordt gaan vrouwen hun eisen en verlangens wellicht
meer als zodanig stellen en doen zij daarbij minder een beroep op ‘solidariteit’.
Wellicht zeggen ze nog eens het leuk te vinden om de baas te zijn. Maar voorlopig
is dit taboe op ‘machtsvertoon’ eerder versterkt dan doorbroken.
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Hoofdstuk IV
De ontwikkeling van beschavingstaboes in de
omgang tussen ouderen en jongeren
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Behalve de omgang tussen mannen en vrouwen vormt ook die tussen ouderen en
jongeren een goed voorbeeld van het ontstaan, overdragen en doorbreken van
beschavingstaboes.
Zoals in het voorgaande is aangegeven, slaat het beschavingsbegrip ‘taboe’ op
vanzelfsprekende vermijdingen van meer directe, emotionele gebeurtenissen en
opwellingen. Deze terughoudendheid, hoewel in de loop der tijd ontstaan, aangeleerd
en overgedragen, wordt door de betrokkenen zelf sterk als ‘natuurlijk’ ervaren. Zij
zijn beschaafd, zonder goed te weten waarin ze precies beschaafd zijn. In contact
met mensen die minder beschaafd zijn en vroeger ‘barbaren’ werden genoemd, kan
deze ervaring van ‘natuurlijkheid’ soms doorbroken worden. Meestal wordt hierbij
gedacht aan de kennismaking met verre en vreemde volken, maar in feite gaat het
vaker om mensen binnen eigen kring, om de ‘barbaren’ die kinderen zijn. De spanning
tussen deze twee groepen mensen, waarvan de een al wel en de ander nog geen taboes
kent, is in sterke mate hun onderling verkeer gaan bepalen. In ons soort samenlevingen
zien volwassenen zich aan de ene kant bij de komst van een kind geconfronteerd met
hun eigen beschaafde gevoeligheden en zijn zij genoodzaakt in het contact met
kinderen deze gevoeligheden enigszins te overwinnen, juist om ze te kunnen
overdragen. Vanaf de geboorte dringt de eigen afkeer van bloed, van poep en pies
tot hen door, wanneer zij door de eisen van verzorging gedwongen worden die afkeer
te overwinnen. Ook later, wanneer de driftbuien, het slaan en schreeuwen, het trappen
en huilen, het stelen en liegen van deze ‘barbaren’ hen met vermoeide verbazing
vervult over de natuurlijke uitrusting van de menselijke soort waartoe zijzelf nota
bene behoren, moeten zij de feiten onder ogen zien en zelf enigszins terugvallen op
methoden die hen met schaamte vervullen. Aan de andere kant echter worden
kinderen, hoe ‘barbaars’ ze ook mogen zijn, van meet af aan beschermd en voelen
volwassenen zich gedwongen veel waarvan zij zelf schrikken in woord en gebaar
voor hun kinderen
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weg te houden. Het doden van dieren, het vechten en doden van mensen, dit alles en
nog veel meer wordt weggehouden of slechts met de nodige zelfoverwinning getoond
en besproken, niet omdat kinderen van huis uit zo gevoelig zouden zijn, maar zodat
ze het zullen worden. Dag in, dag uit is deze spanning tussen het overwinnen en het
bevestigen van de eigen angstige gevoeligheid in de omgang tussen kinderen en
volwassenen merkbaar. Soms ontroeren kinderen door de spontaniteit en
onbeholpenheid die volwassenen zijn kwijtgeraakt; vaak ook klinkt een licht
geschrokken en ingehouden bevel: ‘Hé, hó, nou, kalm aan maar’, of het fellere: ‘Schei
uit, bah, vies, au, pas op’; met als functie kinderen te remmen, hen in te tomen met
de verwachting dat zij over niet al te lange tijd zichzelf zullen inhouden zonder het
goed te beseffen, en zodoende taboes hebben aangeleerd.
Net als in de omgang tussen mannen en vrouwen is deze taboespanning in de omgang
tussen ouderen en jongeren in recente tijden aangevochten. In gezinsverband, op
school en op de tv. werden pogingen in het werk gesteld om de ‘blinde’ overdracht
meer bewust te maken, om kinderen minder vanzelfsprekend de eigen restricties en
inhibities op te leggen en hen minder ver te houden van wat ouderen doet schrikken.
De vraag van dit hoofdstuk is hoe en waarom deze taboespanning tussen ouderen
en jongeren ontstaan is, zich ontwikkeld heeft en aangevochten werd. De vraag is
ook in hoeverre het eerder gegeven beeld van taboeëring en de-taboeëring bevestigd
en aangevuld wordt.
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1 Inleiding
Hoever de meningen over de omgang tussen ouderen en jongeren ook uiteen mogen
lopen, over één ding zullen voor- en tegenstanders van een ‘vrijere’ of
‘anti-autoritaire’ opvoeding het eens zijn: er zijn volwassenen en kinderen. Het
bestaan van deze twee groeperingen is echter niet zo evident.

De vaagheid van het onderscheid tussen ouderen en jongeren
Wanneer men teruggaat in de Westeuropese geschiedenis en de ontwikkeling van
het samenleven in omgekeerde richting volgt dan vervaagt het ons vertrouwde
onderscheid tussen volwassenen en kinderen. Een aanwijzing hiervoor leveren de
woorden zelf. De Franse historicus Ariès heeft erop gewezen dat in de Middeleeuwen
het woord ‘kind’ in de verschillende talen wel bestond, maar de gebruikswijzen - de
functies - anders waren dan de huidige. Het woord verwees niet nadrukkelijk naar
de nakomelingen van ouders, en sloeg evenmin op een bepaalde leeftijdsfase waar
iedereen doorheen gaat terwijl hij leert van buitengewoon afhankelijk steeds minder
en anders afhankelijk te worden. Het woord drukte veel meer een sterke mate van
afhankelijkheid in het algemeen uit, waar niet alleen ‘onze’ kinderen maar alle
‘mensen met een lage status’ in verkeerden.1 Deze ‘kinderen’ - een knecht, een
bediende, een soldaat - die jong en oud konden zijn, waren in bijna alles overgeleverd
aan de Heer die over hen kon beschikken zoals het hem inviel, maar die ook als een
‘vader’ over hen waakte en veiligheid bood. De machtsverschillen tussen deze ‘vader’
en zijn ‘kinderen’ waren echter zo groot, de gevoelens van verbondenheid zo éénzijdig
gericht en de mate van wederzijdse identificatie en respect daarmee zo gering, dat
hun omgang in onze ogen meer op die tussen een baas en zijn hond lijkt dan op die
tussen wat wij een echte vader en zijn kinderen noemen.
De afwezigheid van een aantal specifieke functies die wij aan het woord ‘kind’
toekennen betekent uiteraard niet dat er geen jonge
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mensen waren die zich op grond van hun leeftijd enigermate van de rest
onderscheidden. Waar het echter om gaat is dat jonge mensen van toen niet als onze
kinderen waren. Alleen de nul- tot zesjarigen namen als zodanig een aparte plaats
in, maar kregen daar niet de aandacht die wij kinderen tot ver na hun zesde jaar nog
geven. ‘Het kind dat te zwak was om vooralsnog deel te nemen aan het leven van de
volwassenen telde eenvoudig niet mee.’2
De grote afhankelijkheid - waaronder de grote kans de zes jaar niet te halen en
slechts één te zijn in een reeks van gestorven of nog te sterven kinderen - leverde
hen uit aan de grillige zorgen van ouderen. Ze waren niet belangrijk genoeg om veel
zorg en aandacht te kunnen opeisen en minder extreem afhankelijk te kunnen zijn.
Wanneer de kinderen het geluk hadden de riskante, eerste jaren te overleven,
werden zij abrupt kind af, zonder - zo zouden wij zeggen - echt kind geweest te zijn.
Zo gauw ze in staat waren de meest primaire levensvoorwaarden zelf te vervullen zoals eten, weten wat eetbaar is, zelfverdediging door weglopen -, zo gauw waren
zij kind af en ‘volwassen’ geworden.3 Maar ook dit woord is een anachronisme.
Evenmin als ze kind waren geweest, waren ze nu volwassen. Ze kregen met hun
entree in het ‘echte’ leven noch de rechten, noch de plichten die wij aan volwassenen
toekennen. Wat ze konden en wat ze mochten werd niet zozeer bepaald door hun
leeftijd, alswel door de positie van hun familie. Zo konden sommigen op zeer jonge
leeftijd functies bekleden die hen als kind nog, zouden wij zeggen, een ‘vader’ deden
zijn voor ouderen en konden anderen - omgekeerd - hun leven lang in een
afhankelijkheid verkeren waarbij zij ‘kinderen’ bleven.
Deze vaagheid in het algemeen van het onderscheid tussen volwassenen en kinderen
in de Middeleeuwen betekende ook dat de taboespanning die bij ons het verschil
tussen beide markeert, zeer zwak was. Oudere mensen hielden hun directere lust- en
onlustgevoelens minder sterk in. Zij lijken daardoor in onze ogen op kinderen terwijl
de kinderen zelf, omdat zij minder werden weggehouden en meer mochten, ons in
zekere zin ouder voorkomen. Beide groepen speelden dezelfde spelletjes die ons
door hun seksuele tint voor kinderen te grof en soms, zoals verstoppertje, voor
volwassenen te flauw lijken. Ook allerlei andere gebeurtenissen, zoals vrijen, vechten,
feesten, geboren worden en doodgaan, die bij ons
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achter sociale coulissen zijn verdwenen, vonden plaats te midden van allen zonder
dat iemand aanstoot nam.4

Profilering van het onderscheid
Tegen het eind van de Middeleeuwen en met name in de zestiende eeuw begon het
onderscheid tussen ouderen en jongeren aan scherpte te winnen. Langzamerhand eerst bij maatschappelijke bovenlagen, later over eeuwen heen meer in het algemeen
- groeiden beide groeperingen verder uit elkaar. Jongeren kregen - om het voorlopig
zeer compact te formuleren - meer aandacht; hun betekenis voor ouderen nam toe
terwijl tegelijkertijd de psychische afstand tussen hen en de ouderen groter werd.5
Evenals de ontwikkeling in de omgang tussen mannen en vrouwen, hing ook die
tussen ouderen en jongeren samen met maatschappelijke processen die eerder zijn
omschreven als verdichting en verlenging van interdependentieketens. In samenhang
met deze verandering in de onderlinge afhankelijkheid, veranderde eveneens de aard
van de problemen waar de betrokkenen zich voor gesteld zagen. Het leven werd er
- om het wat simpel te stellen - in sommige opzichten gemakkelijker en in andere
moeilijker op. Met de uitbreiding van het geweldsmonopolie - een onderdeel van die
toenemende verafhankelijking - nam de veiligheid van het leven toe en mede door
uitbreiding en differentiëring van markten groeide de produktie van voedsel en andere
primaire levensbehoeften. Deze ‘vergemakkelijking’ stelde echter ook zijn eisen.
Met de grotere veiligheid moesten mensen leren hun directere agressieve impulsen
terug te houden, wilden zij tenminste niet in aanraking komen met de sterke hand
van de centrale vorst of zijn vertegenwoordigers. Ook de groei van handel en
nijverheid bracht hogere eisen met zich mee. De grotere afstanden waarover handel
werd gedreven, de talrijker contacten en produkten maakten de bedrijfsvoering
ingewikkelder, intensiveerden de onderlinge controle en de zelfcontrole. De
handeldrijvende en neringdoende burgers moesten de gevolgen van hun handelingen
over meerdere schakels heen leren taxeren en daarbij op die van anderen anticiperen.
Zij moesten hun kredietwaardigheid hooghouden en hun degelijkheid bewaren,
wilden zij niet in de spiraal van de onderlinge concurrentie waarin zij met zin of
tegenzin

Paul Kapteyn, Taboe, ontwikkelingen in macht en moraal speciaal in Nederland

149
betrokken waren, gelijk- en dus achterblijven en verdwijnen. Ook deze disciplinering
ging niet vanzelf maar kostte moeite en het was deze moeite die de profilering van
het onderscheid tussen jongere en oudere mensen, tussen kinderen en volwassenen
en de veranderingen in hun onderlinge verkeer bepaalde.
Het verband ligt voor de hand. Er is meer tijd nodig om aan hogere eisen te voldoen.
In de Middeleeuwen waren de eisen laag, de tijd om te leren kort en het onderscheid
tussen volwassenen en kinderen vaag. Toen de eisen stegen, werden zij die langer
de tijd hadden gehad om te leren meer volwassen en zij die deze langere tijd nog in
het verschiet hadden meer kind. Beide ‘soorten’ mensen groeiden daarmee verder
uit elkaar, gingen meer ten opzichte van elkaar verschillen, terwijl hun
machtsverhouding en daarmee hun omgang veranderde. Met de hogere eisen die het
leven ging stellen, verminderde langzamerhand het gewicht van meer primaire
machtsbronnen, zoals lichaamskracht en wapenbezit, terwijl het gewicht van meer
secundaire, zoals kennis en zelfcontrole, toenam. Kinderen en anderen die het niet
in de eerste plaats van een sterk lichaam moesten hebben, raakten daarmee minder
overgeleverd aan de min of meer toevallige, hardhandige gebaren van anderen. Zij
werden met meer égards omringd en beter tegen de gevaren van het leven beschermd.
Speciaal voor kinderen gold bovendien dat ouderen voorzichtiger en aandachtiger
met hen omgingen, uit het welbegrepen eigenbelang dat die kinderen alleen op deze
wijze de mogelijkheid kregen zelf de kennis en zelfcontrole te leren die nodig was
om later de familie en het familiebezit en daarmee de oude dag van de volwassenen
veilig te stellen. Kinderen kregen kortom meer, zij het afgeleide macht. Ouderen
gingen meer zorg en aandacht aan hen besteden, kwamen in zeker opzicht daarmee
ook ‘dichter bij’ hen te staan, maar ervoeren tegelijkertijd een grotere psychische
afstand ten opzichte van hen die minder wisten, zichzelf minder in de hand hielden
en nog spontaner reageerden. Voor de kinderen zelf werd het leven veiliger. Zij
ontvingen meer aandacht en werden beter beschermd. Maar die bescherming had
tevens bewakende functies. In de meer beschermde leeftijdsfase moesten zij die
psychische afstand overbruggen. Onder dreiging en dwang moesten zij leren zich te
concentreren, stil te zitten, zich beheerst te gedragen. Beide, de bescherming en de
disciplinaire bewaking, hoorden bij elkaar en
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kenmerkten samen met de toenemende aandacht en afstand de veranderende omgang
tussen ouderen en jongeren.
Het ontstaan - of wat voorzichtiger gezegd - het sterker worden van deze kenmerken
komt treffend tot uitdrukking in de twee woorden die kinderen toegevoegd gingen
worden: ‘lief’ en ‘stout’.6 Uit het eerste spreekt de noodzaak van bescherming, uit
het tweede die van bewaking. Uit beide spreekt eveneens de aandacht en afstand.
Het zijn in de eerste plaats kinderen die ‘lief’ dan wel ‘stout’ zijn en door hun gebrek
aan kennis en zelfcontrole volwassenen ontroeren die zelf deze spontaniteit zijn
kwijtgeraakt, soms node missen en in hun kinderen op afstand toch ervaren.
Deze kenmerken van de omgang tussen ouderen en jongeren en dan met name de
spanning tussen ‘bescherming’ en ‘bewaken’ komt ook tot uitdrukking in de boeken
van hen die met het grotere gewicht van de opvoeding er hun beroep van gingen
maken. Zij pleitten ervoor kinderen te bewaken en te disciplineren. Het zou
aanbeveling verdienen om hen onder voortdurend toezicht van een pedagoog te
plaatsen en naar een kostschool te sturen waar des nachts in de slaapzaal een licht
brandend gehouden moest worden, opdat zij alleen datgene zouden doen wat het
licht kon verdragen.7 Zij pleitten er ook voor kinderen meer apart te houden en te
beschermen tegen de wereld van volwassenen, die naar de mening van de pedagogen
veelal nog te openlijk hun gang gingen. Kinderen moesten niet langer met
volwassenen in één bed slapen. Zij moesten verre gehouden worden van hun seksuele
praktijken en andere hartstochtelijke gewoonten als vloeken en gokken.
Niet alleen uit praktische wenken en richtlijnen, ook uit de reflecties op hun werk
en op de aard van hun ‘materiaal’, de kinderen, spreekt de spanning. Het trof hen
dat, waar zijzelf zich stootten aan de brute praktijken van anderen, kinderen van deze
pijnlijkheid geen last leken te hebben. Ze werden niet door een geweten geplaagd
en misten elk gevoel van schuld.8 Kinderen leken van nature wel slecht en moesten
dienovereenkomstig behandeld worden, wilden zij tenminste ten goede keren. Onder
dreiging moest hun worden bijgebracht wat blijkbaar niet vanzelf aanwezig was: een
persoonlijk gevoel van schaamte en schuld. Het trof hen echter ook dat, waar kinderen
het besef van ‘goed en kwaad’ misten, zij niet alleen het ‘goede’ maar ook het ‘kwade’
niet kenden. Zonder voorbedachten rade begingen zij een misstap en argeloos traden
ze andere mensen
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tegemoet. Zo leken zij zuiver en onbedorven. Dat moest worden bewaard, beschermd
en voorzichtig worden opgekweekt.
Beide zienswijzen hoorden bij elkaar. ‘Schaamteloos’ en ‘onschuldig’, ‘stout’ en
‘lief’ werden kinderen die overeenkomstig bewaakt en beschermd moesten worden.
Men moet zich overigens geen overdreven voorstelling maken, noch van de
bescherming en bewaking noch van de aandacht en psychische afstand. Zeker in de
zestiende en zeventiende eeuw leefden ouderen en jongeren nog veel meer met en
door elkaar dan wij gewend zijn. De omgang was nog weinig ingehouden en de
dwang van het leren in onze ogen nog zeer hardhandig.
Op de titelprent van een Nederlands schoolboek uit 1621 prijkt achter de
meestersstoel een grote duivelskop. Een vader treedt het lokaal binnen met zijn
zoontje aan de hand. Hij zegt tegen de meester:
Slaet hem vrij en spaart Plack noch Roe.
Eer Ick hem elders Doe.

Zijn verzoek vindt blijkbaar gehoor, want even later komt de moeder aangesneld.
Zij zegt:
Ick ben schier ontsint
Ick kan niet verdragen
Dat mijn soete kint
Dus ghij hebt gheslagen!9

De betrokken schoolmeester had de bekende Valcooch kunnen zijn die zelf bepleitte
dat de meester ‘sal wesen een sachtmoedich man’, maar toch ook het advies gaf:
De jongelingen met roeden straffende hout in den toom
Want alsmense ioncx castijt soo wordense vroom.10

Waarvoor er dan al zo geslagen diende te worden spreekt uit zijn ‘artikelbrief om in
de school te hanghen’:
... Die spelen om ghelt/boecken/oft leghenen praten
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... die naeckent baden
... die malcander gheven toenamen hier
... die zijn eten werpt voor katten ende honden
... die speeksel uten neuse oft den mond metten voeten niet ut en treden
verstont
... die malcander bewerpen/met snot/vloyen/en luys
... Sullen twee placken hebben/of hen met roeden clouwen.11
Later en tot in onze tijd toe klinken deze wijsheden te grof. Mensen gingen zich
verbazen en stoorden zich aan de hardheid. Ze werden bang om ‘met het kaf ook het
koren uit de kinderen te slaan’.12 Zij konden zich er ook over gaan verbazen hoe
zijzelf, bijna ongemerkt en zoveel zachtzinniger maar blijkbaar indringender, dezelfde
onhebbelijkheden hadden afgeleerd.

Eindnoten:
1 Philippe Ariès, Centuries of Childhood, Harmondsworth, Middlesex, England, 1973, pp. 23
e.v. (1e Franse ed.: L'enfant et la vie familiale sous l'ancien régime, 1960), zie ook voor de
brute omgang met kinderen in vroeger tijden Lloyd de Mause (ed.), The History of Childhood,
New York 1974.
2 Zie Philippe Ariès, noot 1, p. 125.
3 Zie Philippe Ariès, noot 1, p. 101.
4 Zie Philippe Ariès, noot 1, p. 101.
5 Zie Philippe Ariès, noot 1, p. 126 en Norbert Elias, Ueber den Prozess der Zivilisation, 2 Bnd.,
Frankfurt am Main, 1976, Bnd. I, pp. 230 e.v. (1e ed. Basel, 1939). De term ‘psychische afstand’
is van hem afkomstig (Bnd. I, p. 233).
6 Zie Woordenboek der Nederlandse Taal.
7 Zie Philippe Ariès, noot 1, p. 105.
8 Zie Philippe Ariès, noot 1, p. 104.
9 Ontleend aan D. Wouters & W. Visser, Geschiedenis van de opvoeding en het onderwijs, vooral
in Nederland, Groningen 1926, p. 88.
10 Ontleend aan E. Tierie-Hogerzeil, Hoe men het ABC begeerde en leerde, Utrecht-Brussel 1966,
p. 6.
11 Zie noot 9, pp. 90 en 91.
12 Zie noot 10, p. 12.
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2 De ontwikkeling van de taboespanning
In de achttiende eeuw - en met name in de tweede helft daarvan - begon het
onderscheid tussen ouderen en jongeren scherpere contouren te krijgen. Ouderen
gingen jongeren verder terughouden van wat hunzelf als te bruut en te pijnlijk
voorkwam, terwijl zij, juist omdat hun eigen afkeer meer vanzelfsprekend werd,
minder beseften wat ze deden.
Deze ontwikkeling, die een bevestiging vormt van eerdere bevindingen, tekende
zich vooral bij burgerlijke groeperingen af. In de voorgaande hoofdstukken wees ik
erop hoe met de groeiende economische bedrijvigheid en het toenemend gewicht
van allerlei professies burgerlijke groeperingen aan sterkte wonnen ten koste van
adellijke en patricische aristocratieën. In zekere zin was de levensstijl van de
opkomende burgerij grover, minder gestileerd en bestudeerd dan die van de hogere
lagen.13 Zij leefden niet in de relatief kleine hoffiguraties waar, bij de toenemende
pacificering, de onderlinge rivaliteit en solidariteit van de vroegere krijgers steeds
meer werd uitgeleefd in een verfijning van het leven waarin elk gebaar, elk kledingstuk
doordachte prestigefuncties had.
Deze zorg was voor burgers minder groot. Hun omgang was gemakkelijker en
minder uitgewerkt. Tegelijkertijd was hun leven echter aan grotere restricties
gebonden en waren hun eisen van zelfcontrole, hoewel minder verfijnd, toch
dwingender en indringender van aard. De toenemende pacificering binnen de sterker
als ‘nationaal’ ervaren samenlevingsverbanden bracht voor burgers de sterkste
restricties met zich mee, juist omdat zij in tegenstelling tot de adel het toenemend
geweldsverbod minder als een aantasting en meer als een bevestiging van hun rechten
beleefden. Zij stemden ermee in én uit een welbegrepen eigenbelang én op den duur
uit een sterk verinnerlijkte afkeer. Zij waren geen vechters - oorlog was vanouds het
métier van de adel - maar geloofden in wat zij het ‘vaderland’ of de ‘natie’ noemden
- en zelfs soms de gehele wereld - als een eenheid van onderlinge identificatie en
solidariteit, en er-
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voeren hoe binnen die gebieden de activiteiten die hun maatschappelijke sterkte
bepaalden, zoals handel en nijverheid, maar ook meer professionele en intellectuele
activiteiten, zich beter konden ontplooien.14
Ook uit de aard van deze bezigheden zelf vloeide voort dat zij voorzichtig,
behoedzaam en gedisciplineerd moesten leven, en in die richting strekten zich de
burgerlijke deugden van ‘tijd is geld’, ‘arbeid adelt’, ‘eerlijk duurt het langst’, maar
ook van ‘liefde voor het vaderland’. Deze deugden waren geen vanzelfsprekendheden,
maar werden van generatie op generatie overgedragen, voorgehouden en ingeprent
en vormden een type zelfcontrole dat aan de ene kant minder verfijnd en eenvoudiger,
en aan de andere kant straffer en indringender was dan die van de adel en bovendien
minder bewust en meer dwangmatig. Dit dwangmatige karakter kwam in de tweede
helft van de achttiende eeuw, behalve in de ontwikkeling van taboes, ook tot
uitdrukking in het groeiend geloof dat geboden en verboden niet door mensen aan
elkaar werden opgelegd en aangeleerd, maar het karakter hadden van ‘ingeschapen’,
algemeen menselijke en dus natuurlijke, morele codes. Deze zouden gedragen worden
door een autonoom zedelijk bewustzijn waardoor ‘de Mens’ vanuit zichzelf kon
weten wat ‘goed’ was. Dat bewustzijn heette het geweten15 en werd in die tijd door
Rousseau, wiens pedagogische idealen wijde verspreiding vonden, in de volgende
lofzang geprezen: ‘Geweten! Geweten! goddelijk instinct, onsterfelijke en hemelse
stem, veilige gids van een onwetend en onbegrensd wezen, dat toch vrij is en inzicht
kan hebben [...] in U is de uitnemendheid der menselijke natuur, zonder U voel ik
niets in mijzelf, wat mij boven de beesten zou verheffen, behalve het droeve voorrecht
om van de ene dwaling in de andere te vervallen.’16
Het was deze burgerlijke vorm van zelfcontrole die de verdere ontwikkeling van
de omgang tussen ouderen en jongeren bepaalde, hun onderlinge psychische afstand
vergrootte en de aandacht en de vertedering van volwassenen voor hun kinderen
deed groeien. Met deze vorm van zelfcontrole werd echter niet alleen een reeds langer
lopende ontwikkeling verder doorgezet, maar ontstond een relatief nieuw dilemma.
Omdat de zelfcontrole groter werd, groeide de psychische afstand tussen ouderen en
jongeren, maar juist omdat die zelfcontrole sterk onbewuste trekken vertoonde, was
het besef van die afstand en van de noodzaak die afstand te overbruggen gering.
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Voor de betrokkenen lag het accent niet op die afstand, maar vooral op de eveneens
groeiende aandacht en vertedering. Het kwam hun voor dat zij ‘dichter bij’ hun
kinderen stonden - wat waar was - maar dat die grotere emotionele betrokkenheid
samenhing met een grotere psychische afstand zagen zij minder scherp. Dit relatief
nieuwe dilemma, waarbij de eigen zelfcontrole aan de ene kant overgedragen moest
worden maar aan de andere kant als ‘natuurlijk’ werd ervaren, kwam tot uitdrukking
in de neiging van volwassenen om, zonder het zelf goed te beseffen, hun kinderen
in hun grotere speelruimte meer weg te houden van en te beschermen tegen wat
zijzelf als te pijnlijk voor de ‘kwetsbare’ kinderen ervoeren. Zij gingen ook in hun
omgang met kinderen taboeëren en droegen op deze wijze ongemerkt hun eigen
gevoeligheden over. Volwassenen gingen bovendien minder druk uitoefenen door
middel van directe dreiging - wat hunzelf immers al te pijnlijk en al te bruut voor
zou komen - en meer druk uitoefenen door een beroep te doen op de wederkerigheid
van hun grotere aandacht, zorg en liefde voor kinderen. Zij gingen behalve taboeëren
ook moraliseren.

Voorbeelden
Deze versnelling in de ontwikkeling van de omgang tussen volwassenen en kinderen
en de daarmee samenhangende problemen komen tot uitdrukking in een nieuw soort
literatuur. Het gaat om kinderboeken. Ze verschenen in de verschillende landen van
West-Europa, maar in de bespreking ervan beperk ik mij tot Nederlandse uitgaven.
Het ontstaan van deze literatuur is op zichzelf al een teken, zowel van de psychische
afstand die zo groot was geworden dat volwassenen zich op een meer speciale wijze
tot kinderen moesten gaan richten, als ook van de groeiende aandacht waarmee zij
oog kregen voor wat, vanuit een door henzelf als vanzelfsprekend ervaren
volwassenheid, als typisch kinderlijk werd gezien.
Uit de inhoud van de boeken blijkt hetzelfde. Mensen gingen zich zorgen maken
of ze te moeilijk voor kinderen waren. De meest bekend gebleven Nederlandse
kinderschrijver uit die jaren, Hieronymus van Alphen, schreef in de inleiding op zijn
kindergedichten dat hij ‘slechts enige nuttige waarheden zo op rijm bedoelde voor
te dragen dat derzelven de kinderlijke vatbaarheid niet te boven gingen’.17

Paul Kapteyn, Taboe, ontwikkelingen in macht en moraal speciaal in Nederland

156
Hij, en anderen met hem, schreven voor kinderen en probeerden vanuit kinderen te
schrijven. De mate en de intensiteit waarmee dit gebeurde was nieuw. Ze bogen zich
naar hen toe, probeerden de afstand te overbruggen en voelden zich - vanuit die
afstand - meer met hen verbonden. Tegelijkertijd echter, naarmate zij zich meer
‘vooroverbogen’, meer aandacht besteedden aan kinderen, plaatsten zij hen tevens
in een aparte wereld waarin iedereen en alles als van nature aardig en lief zou zijn
en waarin het tegendeel werd weggehouden. In deze speelruimte werden kinderen
zeer bemind en heetten ‘tedere wichten’ en ‘dierbaarste vrienden’, die voorzichtig
met een ‘beetje van dit en een weinigje van dat’ moesten worden behandeld om hun
‘natuurlijke’ oprechtheid te kunnen bewaren.18 In die ruimte werd het ook voorgesteld
alsof de genegenheid en liefde ‘natuurlijk’ wederzijds zou zijn, zoals blijkt wanneer
iemand zijn kinderen laat zeggen: ‘Mijn Vader is mijn beste vriend’, waarop de vader
hen weer nazegt: ‘Vader heeft U lief, mijn kind.’19
De meer aparte plaats van kinderen, waar zij meer aandacht en genegenheid
ontvingen, en de wijze waarop zij daar toch gedwongen werden te leren, komt treffend
tot uitdrukking in wat in die tijd als nieuw en beter werd gezien:

Het vrolijk leeren
Mijn speelen is leeren, mijn leeren is speelen,
En waarom zou mij dan het leeren verveelen.
Het leezen en schrijven verschaft mij vermaak.
Mijn hoepel, mijn priktol verruil ik voor boeken;
Ik wil in mijn prenten mijn tijdverdrijf zoeken.
't Is wijsheid, 't zijn deugden naar welken ik haak.20

Minder door directe dreigementen en meer door het voor te stellen alsof kinderen
uit zichzelf willen wat ze moeten, werden ze zachtjes gedwongen tot wat ‘goed’ voor
hen was. Natuurlijk vragen de kinderen zelf ook: ‘Moeder leer mij dan vroeg wat
goeds. Gij kunt mij zoo vriendelijk en spelende leren’, met als voetnoot ‘dat moesten
de moeders werkelijk meer doen’.21
Wat er dan spelend geleerd moest worden spreekt uit de talloze wijze lessen in
dichtvorm verpakt. Het zijn inderdaad de burgerlijke deugden die niet met geweld
maar voorzichtig, met liefde en daar-
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door des te indringender en ‘natuurlijker’ de kinderen werden bijgebracht. De deugd
beloont zichzelf zoals het kwaad zichzelf straft. En deugdzaam zijn is ijverig zijn,
aan je gezondheid denken, het vaderland liefhebben, aan de tijd denken, eerlijk zijn
als goud en geduldig als een kat:

Het geduld
Geduld is zulk een schoone zaak
Om in een moeielijke taak
Zijn oogwit uittevoeren;
Dit zag ik laatst in onze kat
Die uuren lang gedoken zat,
Om op een rat te loeren.
Zij ging niet heen voor zij die rat
Gevangen, in haar klauwen had.22

Het ging om restricties die niet alleen praktisch waren, maar ook als doel in zichzelf,
als van zo hoort het en zo hoort het niet, de zelfcontrole van kinderen bepaalden en
hun geweten vormden.

Het geweten
Nooit heb ik meer vermaak, dan als ik mijnen pligt
Blijmoedig heb verrigt.
Dan smaakt het eeten best; dan kan ik vrolijk springen;
En blijde liedjes zingen;
Maar ben ik traag of stout, dan ben ik niet gerust
Dan heb ik geenen lust
In spijs, in drank, of spel; dan wordt mij door 't geweten
Geduuriglijk verweten
Dat ik een slegtaard ben, en dat ik nooit een man,
Zoodoende, worden kan.23

Ook uit het bekende ‘Jantje zag eens pruimen hangen’ blijkt hoe Van Alphen zijn
kinderen in een ‘monologue interieur’ met de stem van hun geweten liet praten en
hen zo leerde zichzelf in toom te houden ook daar waar de vader het niet zag.
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De pruimeboom
Jantje zag eens pruimen hangen.
O! als eieren zo groot
't Scheen, dat Jantje wou gaan plukken
schoon zijn vader 't hem verbood.
Hier is, zei hij, noch mijn vader,
noch de tuinman die het ziet.
Aan een boom zo vol geladen
mist men vijf, zes pruimen niet.
Maar ik wil gehoorzaam wezen
en niet plukken: ik loop heen.
Zou ik, om een handvol pruimen,
ongehoorzaam wezen? Neen.24

Hoe deze gewetensvorming inderdaad werd bijgebracht door indirecte dreigementen,
die ons nog zeer direct voorkomen, en hoe vooral het versterken van
schaamtegevoelens werd gepropageerd als middel om de zelfcontrole te vergroten,
blijkt uit de volgende les.
Twee jongens hebben deurtje gebeld, waarbij de een de ander aanspoorde met de
opmerking: ‘Kom, kom, jij hebt geen hart in het lijf, kwaad doen is de grootste pret.’
De gevolgen zijn echter bitter. De volgende dag waren beide jongens juist in de klas
gaan zitten of... ‘Net werd er gebeld, en er kwam een man in de school, met eenen
dikken stok. De man was boos en riep: als ik den jongen krijg, die gisteravond aan
mijne deur gebeld heeft, dan zal ik hem een pak slaag geven. Vriend, zeide de meester,
bedaar wat, opdat een onschuldig kind misschien geen slagen krijgt; zoek mij er den
jongen maar uit. Dat zal ik doen, zeide de man; het is Kees Kwaaddoener; maar
meester wilt gij hem wel in mijne plaats straffen?
Jawel, zeide de meester. Kees! kom eens hier, riep hij en Kees kwam vol vrees en
angst [...] Thans moet gij gestraft worden, gij hebt zo dikwijls beterschap beloofd
[...]
Neen, neen, riep de man, hij moet met den dikken stok hebben of ik ben niet
tevreden.
Hoor vriend [...] Ik zal hem acht dagen te pronk zetten met een bord boven zijn
hoofd, waarop het schandelijke woord straatschender staat [...] Dat is beter dan slagen,
[...] want als hij de pijn
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niet meer voelde zoude hij aan de straf niet meer denken, maar aan de schande moet
hij wel denken.’25
Uit een ander verhaal, niet Kees de Kwaaddoener maar de Brave Hendrik
betreffende, blijkt hoe met de voorzichtiger omgang en de sterkere zelfcontrole de
kinderen ook het onderscheid tussen ‘per ongeluk’ en ‘met opzet’ werd bijgebracht.
Zeer typerend voor de sterkere zelfcontrole is bovendien dat kinderen niet alleen
leerden te schrikken van wat slecht is en het te veroordelen, maar ook om de
veroordeling zelf en de daarmee verbonden gevoelens van verontwaardiging en
afgunst te temperen. Zij mogen niet ‘klikken’. Het verhaal gaat als volgt. Het is wat
lang en lijkt wellicht wat onbenullig. Het is echter een ‘beschavingsdocument’ bij
uitstek. Het leert een les die ouderen steeds weer aan jongeren leerden. Naarmate de
strekking echter beter wordt begrepen, raakt het feit van de les zelf sneller vergeten
en lijkt de verworvenheid evident.
‘DE BRAVE HENDRIK Hendrik verzuimt zelden een schooltijd. Hij is altijd gaarne in
de school, en is daar even zoo gehoorzaam als thuis bij zijne ouders. Hij doet nooit
zijne meester verdriet aan. Hij kent altijd zijn lessen. De meester behoeft nooit tegen
hem te zeggen: Hendrik let op! Als andere kinderen eens praten gedurende de les,
dan verzoekt hij hun zulks niet te doen, maar hij zegt het nooit aan den meester, als
zij samen praten. Hij weet wel, dat dit zeer leelijk staat. Ook heeft hij niet gaarne,
dat een ander bestraft wordt. Hendrik ging laatst naar school. Onderweg ontmoette
hem Jan, een zijner schoolmakkers. Deze zag zoo rood in het aangezicht, en het vuur
straalde hem uit de ogen.
Hendrik: Wat deert u Jan? Zijt gij ziek? Jan: Neen! Maar die Willem, die slechte,
ondeugende jongen, die [...] als hij hier was, dan zou ik hem slaan dat [...]
Hendrik: Foei! hoe praat gij zoo! - Hoe kunt gij u zoo kwaad maken? Jan: Zoudt
gij ook niet kwaad worden? - Daar heeft hij mijn boek in den modder gegooid. Maar
ik zal het den meester zeggen, en dan [...]
Hendrik: En dan? Dan denkt gij misschien, dat de meester hem zal straffen? Jan:
Wel ja! Verdient hij dat dan niet? Zoo mijn boek in den modder te gooien.
Hendrik: Het is mogelijk, dat de meester hem zal straffen, maar hij zal dit niet
doen, voordat hij weet, of Willem de schuld heeft.
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Deed Willem het wel uit moedwil?
Jan: Dat weet ik niet; maar zie eens hoe mijn boek er uitziet!
Hendrik: Als Willem door den meester gestraft wordt, zal uw boek daardoor schoon
worden?
Jan: Neen, dat zal het niet.
Hendrik: Wat zal het u dan helpen? Of zoudt gij gaarne zien, dat hij gestraft werd?
Jan: Wel ja! Want dan zou hij het niet weer doen.
Hendrik: Willem heeft dat zeker niet met opzet gedaan; ik ken hem beter. Zoudt
gij u nu kunnen verheugen, als hij onschuldig gestraft werd? - Och, neen! Doe het
niet. Niemand zou uw gedrag prijzen. Gij zoudt over u zelven ontevreden zijn, en
Willem zou u zeker daarom niet liefhebben.
Jan: Maar mag hij dan kwaad doen?
Hendrik: Neen, dat mag hij niet. Maar zijt gij dan overtuigd, dat hij het uit moedwil
gedaan heeft?
Jan: Neen. Maar wat zal ik zeggen, als de meester mijn boek ziet?
Hendrik: Geef mij uw boek - daar hebt gij het mijne. Ik zal het wel verantwoorden;
maar zeg vooral niet wat Willem gedaan heeft.
Hoe Hendrik het maakte met het boek.
Hendrik leide het boek voor zich op de tafel, doch het duurde niet lang, of de
meester ontdekte, dat het er zoo morsig uitzag.
De meester: Hendrik! Hoe is uw boek zoo morsig? Hoe komt dat?
Hendrik: Meester! Willem heeft het bij ongeluk op den grond laten vallen.
De meester: Maar het is uw boek niet; hier staat de naam van Jan. Hoe komt gij
aan dit boek?
Hendrik: Ik heb het met Jan geruild, meester!
De meester: Waarom hebt gij dat gedaan?
Hendrik: Meester, omdat Jan bang was, dat hij knorren zou krijgen.
De meester: Waart gij dan niet bevreesd voor knorren?
Hendrik: Neen, meester! Omdat het een ongeluk is, dacht ik, dat gij er niets van
zoudt zeggen.’26
Uit een laatste les blijkt tenslotte hoe met de sterkere zelfcontrole de meer
voorzichtige, en meer indringende opvoeding ook de identifi-
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catie- en solidariteitsgevoelens zich verder moesten uitstrekken dan de eigen stad,
streek en stand. Zij moesten het hele ‘Vaderland’ omvatten waaraan het kind later
als echte burger - dat wel - zijn nuttige bijdrage leveren zal. Boven de volgende les
staat dit motto: ‘Neerland is Uw Vaderland. Veilig woont ge'er in. Als gij groot zijt,
hebt gij daar ook uw huisgezin.’
De les zelf gaat als volgt: ‘Het verenigde Nederland is mijn Vaderland en niet
slechtsch eene of andere Provincie. Alle de zeven Provincien met de aangrenzende
Landen, die daartoe behoren, moeten begrepen worden onder het woord “Vaderland”.
Alle maken immers te samen één aanzienlijk Gemeenebest uit. God zal er ons
veilig in doen wonen, zo lang wij behoorlijk zorg dragen voor de Dijken en Duinen;
zo lang wij eene vereischte zee- en landmagt hebben en in goede staat houden; zo
lang wij door een nijver en spaarzaam of met één woord deugdzaam leven, al hetgeen
daartoe nodig is, blijven bezitten. In elk Nederlandsch Kind moet de Vaderlandsliefde
zodaanig aangekweekt worden, dat het altijd zijn Vaderland boven alle andere landen
verkieze, en vroeg den heilzame wensch leere vormen van er ook eens, gelijk zijn
Vader en Moeder, een huisgezin te hebben en dus van er te trouwen en een eerlijk
beroep waar te nemen.’27
Tot zover deze keur uit de kinderliteratuur die in de tweede helft van de achttiende
eeuw ontstond en in het grootste gedeelte van de negentiende eeuw bleef voortbestaan,
en die een beeld geeft van de toegenomen psychische afstand, de grotere aandacht
en genegenheid en van de meer indirecte dwang in de omgang tussen volwassenen
met kinderen, afgedwongen door en bevorderend voor de hogere eisen van
zelfcontrole.
Deze ontwikkeling verliep echter niet probleemloos. De spanning in de omgang
tussen volwassenen en kinderen nam in zeker opzicht toe. Voor ons lijkt dat achteraf
makkelijk te constateren. Bijna als vanzelf overvalt ons een gevoel van ironie en
achterdocht bij het lezen van de vele wijze lessen. De deugden worden ons te
gemakkelijk aangeprezen en beloond. De keerzijde wordt te gemakkelijk verzwegen
en is te veel taboe. De liefde, aandacht en bescherming zijn te duidelijk doortrokken
van de druk der volwassenen en te sentimenteel. De kinderen lijken ons te veel op
het ideaal van de volwassenen om ‘echt’ te zijn. De verdenking van schijn-
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heiligheid komt op. Voor de tijdgenoten zelf lagen deze zaken echter anders. Voor
hen was de indirecte dwang - die wij denigrerend moraliseren zijn gaan noemen en het weghouden en beschermen van kinderen - wat wij evenmin lovend taboeëren
zijn gaan noemen - een ideaal dat nagestreefd diende te worden en bijdroeg tot een
meer humane, beschaafde omgang tussen volwassenen en kinderen en tussen mensen
meer in het algemeen, waarbij niet alleen nijvere en spaarzame deugden werden
overgedragen maar ook het onderwijs werd verbeterd en uitgebreid, het analfabetisme
werd bestreden en het te vondeling leggen van kinderen afnam - om slechts enkele
zaken te noemen.28
Deze humanisering kostte echter ook moeite en bracht nieuwe spanningen met
zich mee. Een voorbeeld daarvan biedt het ontstaan van de seksuele voorlichting,
die noodzakelijker werd naarmate de seksualiteit zelf meer werd getaboeëerd.29 Een
voorbeeld daarvan biedt ook de cultuur van adolescenten, die in de tweede helft van
de achttiende eeuw opkwam, zich in de negentiende eeuw verder verbreidde en vooral
in de tweede helft van de twintigste eeuw een niet eerder gekende omvang en
betekenis zou krijgen.
In de achttiende en het begin van de negentiende eeuw waren het nog hoofdzakelijk
jongemannen uit burgerlijke middengroepen die mede door de uitbreiding van het
onderwijs aan de meer directe afhankelijkheid van ouderen ontgroeiden, maar nog
niet deelden in hun dagelijkse verplichtingen. Hun emotionele problemen en hun
levensstijl werden getekend door het ‘grensconflict’ tussen de beschermende,
voorzichtige en ‘goede’ opvoeding thuis en de andere realiteit van de ‘grote wereld’.
Zij waren aan de ene kant voldoende onafhankelijk van het ouderlijk huis om zich
te kunnen verzetten tegen de eerdere overheersing van de ouders en opvoeders en
tegen de restricties van netheid en fatsoen die hun waren bijgebracht. Zij genoten
van de ‘immoraliteit’ van het leven buiten gezinsverband en doorbraken taboes, mede
om die ouderen te schokken. Ze waren aan de andere kant toch ook zozeer een produkt
van hun opvoeding dat zij - sterker nog dan hun opvoeders die voor zichzelf vaak al
wel beter wisten - geloofden in ‘echt’ fatsoen, in ware solidariteit tussen mensen. Zij
verweten ouderen daarin te kort geschoten te zijn, presenteerden hun al moraliserend
een koekje van eigen deeg en konden zich ook op die manier verzetten.
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Deze spanning, die relatief nieuw was en samenhing met de hogere eisen van
zelfcontrole, kenmerkte bij voorbeeld de Duitse ‘Bruderbünde’ waarmee Goethe en
Schiller zich verwant voelden, de ‘Jeune France’ die later in Parijs de ‘bohémiens’
genoemd zouden worden, en, in de negentiende eeuw, de nationalistisch-radicale
bewegingen van mensen als Mazzini die de verzamelnaam ‘Jong Europa’ droegen.
Ook in de verbreiding van de vrijmetselarij vanuit Engeland over West-Europa, die
eerst meer economische en later meer emotionele en morele functies kreeg, blijkt
hetzelfde. De problemen van deze jongeren waren in grote lijnen dezelfde. Zolang
ze jong waren konden ze in hun idealen van ‘vrijheid’ én ‘broederschap’ geloven
en, behalve van de meestal spaarzame successen, vooral van de effecten van hun
onordelijk gedrag en hun morele verwijten aan het adres van de burgerlijke autoriteiten
genieten. Naarmate ze ouder werden moesten ze echter leren deze gespannen idealen
op elkaar te betrekken en daarmee te relativeren, wilden zij tenminste iets van beide
realiseren. De ouderen van hun kant voelden zich inderdaad geschokt en bedreigd
door het tweeledig verzet van hun kinderen, die zij toch zo liefderijk hadden opgevoed.
Soms ook vergoeilijkten zij de jeugdpraktijken, wanneer bij de Nederlandse
studentenkorpsen, die in het begin van de negentiende eeuw werden opgericht, de
scherpe kanten ontbraken en het verzet wel aanwezig maar minder vergaand was.30
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3 Het aanvechten van de taboespanning tegen het einde van de
negentiende eeuw
In de loop van de negentiende eeuw vertraagde de zo juist beschreven ontwikkeling
in de omgang tussen ouderen en jongeren. Wat in de achttiende eeuw een ideaal was
geweest werd een verworvenheid die behouden moest blijven en afgeschermd werd
tegenover lagere groeperingen. In Nederland veranderden de eens nieuwe
kinderboeken nauwelijks en naast de oude verlichtingsidealen van een beweging als
de ‘Maatschappij tot Nut van het Algemeen’, die tegen het eind van de achttiende
eeuw was opgericht, klonken ook geluiden als ‘het onderwijs is een gevaar voor de
samenleving’.31 Zo'n uitspraak verried de zorg van de heersende klasse om haar
verworven privileges te moeten delen. Een zorg die opvallend genoeg ook sprak uit
de bewering met een tegenovergestelde strekking: ‘Om u te bevestigen meer
vermogenden, moet men onze en uwe armenscholen, dat is kweekscholen tot plicht
en orde, voorstaan, handhaven, helpen en ondersteunen’.32
Tegen het eind van de negentiende eeuw werden echter - net als bij de omgang
tussen mannen en vrouwen - de gebruikelijk geworden praktijken aangevochten en
pedagogische idealen opnieuw geformuleerd. De omgang tussen volwassenen en
kinderen veranderde opvallend en de al langer lopende ontwikkeling versnelde zich.

Kinderen ‘dichterbij’, ouderen ‘verderweg’
Een treffend beeld van deze veranderingen bieden ook nu de kinderboeken die, net
als in de tweede helft van de achttiende eeuw, vrij plotseling van karakter veranderden.
Als voorbeeld dienen de bekende Ot en Sien-, uit 1905, en Wim, Jet, Zus-, uit 1907,
verhalen van J. Ligthart en H. Scheepstra. Wanneer men deze boekjes naast de oudere
legt, is de eerste opwelling een zucht van verlichting. Hiermee vergeleken zijn ‘brave
Hendrik’ en ‘Jantje van de pruimeboom’ ons vreemd. De verhalen waarin de
voorbeeldige deugd zonder enige ironie aan kinderen wordt voorgehouden, zijn voor
ons
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ongeloofwaardig. Wij voelen nu maar al te duidelijk de stilzwijgende druk van de
liefhebbende ouders die juist daarom gehoorzaamd moeten worden, steeds gelijk
hebben en zelf ook bemind moeten worden. Te zeer zijn de kinderen projecties van
de ouderen.
In de verhalen van Ligthart lijkt dat allemaal heel anders. De kinderen zijn ‘echter’.
Ze lopen minder als een toonbeeld van deugd en ondeugd door de verhalen en zijn
in staat tot wat kleine kinderen in onze ogen vooral moeten doen: spelen, en dat doen
ze dan ook. In de tuin, op de stoep en in huis. Dáár ook ligt de eerste aandacht van
de schrijver. Hij neemt alle tijd om buitengewoon gewone gebeurtenissen te vertellen.
Hij staat zeer dicht bij de kinderen. Hij schrijft op ‘kniehoogte’ over huis, tuin, en
keuken, over de regenton, de poes die ook mee wil spelen, over een pop, de hond,
over het slapen gaan, over de pijn die het doet als je valt. De verhalen hebben
nauwelijks of geen strekking. Zij worden, zo lijkt het, omwille van zichzelf verteld.
Zij zijn niet dreigend. Integendeel, het zijn veilige verhalen, dichtbij verteld, waarin
kinderen ook best eens een beetje stout mogen zijn en best eens vuil mogen worden.
Moeder begrijpt dat wel. Dit alles is voor ons een verlichting. Kinderen mogen meer
en mogen zichzelf zijn en dat lijkt nieuw.
De schijn bedriegt echter, voor een deel. De omgang tussen volwassenen en
kinderen die uit deze boekjes naar voren komt, staat in ieder geval niet loodrecht op
eerdere ontwikkelingen en gaat er evenmin lijnrecht tegenin. De kinderen mogen
dan dichterbij gekomen zijn, dat kwamen ze bij Van Alphen ook al. Ook bij hem
was het spelen al leren en omgekeerd. Nu is het van hetzelfde meer. Ook bij hem
namen kinderen al spelende meer een eigen en aparte plaats in en nam de psychische
afstand tussen hen en volwassenen toe. Nu is met de grotere speelruimte ook deze
afstand vergroot en - dat is van groot belang - worden kinderen in grotere vrijheid
of speelruimte nog meer beschermd tegen de gevaren van de grote wereld en lijken
de ouderen op grond van hun grotere zelfcontrole nog gevoeliger om kinderen te
kwetsen.
Het verband tussen het dichterbij komen van kinderen en het bijna verdwijnen van
grote mensen komt vooral tot uitdrukking in wat niet in de boekjes staat. Het gaat in
de eerste plaats om de vader. Hij komt in het hele verhaal nauwelijks ter sprake. Zijn
werk - en dat is ook buiten de boekjes in toenemende mate het geval - ligt buitenshuis
en is onduidelijk van aard. Zaken of iets dergelijks. Hij
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is er alleen 's avonds, praat dan met zijn vrouw over het verjaardagscadeau voor
Wim, maar van wat hij doet, van wat hem hoog zit, van zijn idealen en
teleurstellingen, komen wij en de kinderen niets te weten. Die wereld ligt elders en
nog verder weg dan die van Jantjes vader.
Tegelijkertijd staat deze vader van Wim, naarmate zijn afstand groter is, ook dichter
bij zijn kinderen, in de zin dat hij nog voorzichtiger met hen omgaat en zichzelf meer
inhoudt terwijl hij zijn wereld weghoudt. Ook Jantjes vader stond al dichterbij en
noemde zich de vriend van zijn kinderen, maar juist omdat zijn ‘dichtbij’ zo duidelijk
neerbuigend was en voor ons minder echt, was zijn eigen wereld echter. De vader
van Wim is minder neerbuigend, maar zijn wereld is daarmee verder weg.
De moeder komt vaker in de verhalen voor. Zij helpt de kinderen, zet ze aan het
spelen, geeft ze te eten, brengt ze naar bed. Zij staat het dichtstbij, maar ook zij is
daarmee niet ‘echt’. Ze is nooit boos, nooit ontevreden. Ze dwingt niet en straft
nauwelijks. Ze houdt zich in en bepaalt bijna ongemerkt de grenzen waarbinnen de
kinderen mogen spelen. Die ruimte is groter geworden en ze mogen er meer, maar
tegelijk is die ruimte verder weg en meer afgeschermd door de volwassenen van hun
wereld.
Deze grotere afstand tussen volwassenen en kinderen brengt ook met zich mee
dat de verhalen zo weinig spannend zijn. Er gebeurt weinig opwindends. Moeder
moppert wel eens, een hond ontbloot zijn tanden een keer, er valt een bloempot uit
het raam. Maar dat alles gebeurt zonder grote schrik en ook zonder dreigende strekking
van dat mag wel en dat mag niet. Kinderen spelen, en binnen die grenzen is het leven
meer open maar ook meer gedempt; er spreekt uit het weglaten en het taboeëren van
bepaalde gebeurtenissen een grotere gevoeligheid, die in de grotere aandacht en
genegenheid aan de kinderen wordt overgedragen.
Een treffend voorbeeld daarvan levert het verhaal van de poes en de muis.
In de moraliserende boeken uit de achttiende en negentiende eeuw werd dit
boeiende gebeuren, maar dan niet toevallig tussen kat en rat, gebruikt voor een wijze
les. Zie eens hoe geduldig de kat is. Zo moeten jullie ook zijn. Dat de rat het
slachtoffer werd, was toen nog geen probleem. In de boekjes van rondom 1900 spelen
diezelfde kat en rat, maar dan verzacht tot poes en muis. De strekking van het
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verhaal ligt echter wat anders. Nu is het de muis die wint en snel in zijn hol kruipt.
De poes grijpt ernaast. Het is kennelijk te pijnlijk geworden die toch zo lieve poes
een even lieve muis op te laten eten. Het probleem met die poes is een probleem in
het algemeen. Kinderen worden in toenemende mate weggehouden van en beschermd
tegen datgene wat ouders zelf als te pijnlijk gaan ervaren, zeker in aanwezigheid van
hun kinderen. In die beschermde speelruimte mogen ze meer, maar leren ze tegelijk
meer primaire opwellingen en genoegens af zonder ze goed gekend te hebben.33

Kwekelingen, representanten van opkomende lagen en pleitbezorgers van
veranderingen
Hoewel de boeken van Ligthart en Scheepstra onder brede lagen van de bevolking
verspreid werden en ze op hun wijze de afname van de verschillen in macht en
daarmee in levensstijl illustreren, werden de idealen die erin tot uitdrukking komen
in de eerste plaats gevormd en uitgedragen door representanten van lagere, maar
stijgende groepen. Het was een generatie kwekelingen die zich mede onder de invloed
van de iets oudere Ligthart tegen het einde van de negentiende eeuw en het begin
van de twintigste eeuw opmaakte om opvoeding en onderwijs te verbeteren. Hun
streven hing samen met veranderingen van de samenleving in het algemeen en van
hun eigen positie daarin. In de tweede helft van de negentiende eeuw nam in alle
landen van West-Europa de economische activiteit toe. Ook in Nederland werd het
produktieapparaat, vooral onder invloed van overeenkomstige ontwikkelingen in
Duitsland, vernieuwd en uitgebreid waarbij verschillende groeperingen zoals
ondernemers, hoger geschoolde beroepskrachten en ook arbeiders hun machtskansen
zagen stijgen. Tegelijkertijd groeiden ook overheidsfuncties - zoals de arbeidscontrole,
de sociale verzekeringen, de gezondheidszorg, het onderwijs, de infrastructuur van
wegen, kanalen, spoorwegen - die aan de ene kant de belangen van de grotere
ondernemingen dienden en door deze niet of moeilijk afzonderlijk waren te vervullen,
maar aan de andere kant ook andere groeperingen ten dienste stonden.34
In deze verhoudingen leefden de kwekelingen. Zij behoorden veelal tot de kleinere
burgerij en kenden van huis uit het benauwde gevoel beklemd te zitten tussen het
ontzag voor ‘hogere’ en de afkeer
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van ‘lagere’ groeperingen.35 Generaties vóór hen waren erdoor getekend. Zij kregen
echter met de groei van het onderwijs de kans om uit deze tang te ontsnappen. Zij
konden afstand nemen van hun eigen milieu, doorbraken het isolement van hun arm
commensaal bestaan en gingen zich minder spiegelen aan het ‘echte’ studentenleven
van de burgerzonen. Ze bundelden zich in organisaties en werden zelf ‘studerenden’.
Zoals vaker met jonge vertegenwoordigers van lagere én opkomende lagen, wier
kennis en zelfcontrole groot genoeg is om een op de voorgrond tredende rol te spelen
bij de realisering van gewijzigde machtskansen - en in zekere zin soortgelijk aan de
burgerlijke beweging uit de tweede helft van de achttiende eeuw -, ging het bij hun
‘strijd’ niet eens zozeer om een ondubbelzinnig geformuleerd eigen belang maar
vooral om het uitdragen van idealen waarvan de strekking de eigen gelederen verre
te buiten ging. En geen wonder. Het waren aankomende onderwijzers en in de strijd
om de uitbreiding van het onderwijs, om de algemene leerplicht hechtten hun
groepsbelang en dat van brede lagen van de bevolking vrijwel naadloos aan elkaar,
tegenover hen die hun onderwijsprivileges liever ongewijzigd hielden en de algemene
leerplicht in strijd achtten met wat zij als persoonlijke vrijheid zagen.
Het waren deze spanningen - van eigen emancipatie, van de verbondenheid met
lagere groepen, van verzet tegen dominerende groepen en tegen de eigen afkomst
binnen een samenleving waarvan het onderlinge identificatieniveau al zo hoog was
dat geen van de betrokkenen al te openlijk de verbondenheid met anderen kon
loochenen - die hun emotionele en intellectuele oriëntatie en daarmee hun
schrikbeelden en idealen bepaalden. Eén van de meest in het oog springende
kenmerken - en ook daarin leken ze op burgerlijke bewegingen uit de achttiende
eeuw en eveneens op degenen die terzelfder tijd zich inzetten voor de
vrouwenemancipatie - was de spanning tussen het verzet tegen wat zij het ‘fatsoen’
noemden - tegen een als te sterk ervaren zelfcontrole - en hun pleidooi voor wat zij
echt fatsoenlijk vonden - voor een meer strikte zelfcontrole.36
Het verzet tegen het ‘fatsoen’ richtte zich in de eerste plaats op de hogere lagen
voor wier levensstijl zij minder gevoelig waren geworden en wier beschaving zij
stijf, saai en gekunsteld vonden. Het verzet trof echter ook het eigen milieu waar
men in hun ogen de
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machtigen slechts probeerde na te apen. Het sloeg ten slotte ook op hun eigen leven
dat in eenzaamheid geleden, saai en onzeker was en deprimerende gevoelens in de
hand werkte. Dat kon en moest anders. De opgeprikte stijfheid, de angstige
omzichtigheid en het gevoel van isolement moesten worden doorbroken.
Bij 't krieken der dagen er uit, vallera!
Met klank van mandolien, guitaar en fluit, vallera!
Wij trekken zonder zorgen, zingend in de morgen,
Wijl in het verre land klaroent het haangekraai!
De deftige burgers staan pal, vallera!
En preutelen ‘die kerels zijn wel mal’, vallera!
Wij kunnen toch niet treuren, als de bloemen geuren
En in het lover klinkt het vogelengeschal.
Wie jong is en moedig en blij, vallera!
Die vindt hier wel een plaatsken in de rij, vallera!
't Is immers ons verlangen, zonneschijn te vangen
En in ons harte te bewaren, hel en warm.37

Het leven moest vrijer, losser en intenser worden en naast het zingen van nieuwe
gezangen vonden deze jongeren voor hun verzet, waartoe de groei van het onderwijs
hun de kans bood, en waarin zij elkaar herkenden, kentekenen bij kunstenaars die
zich al langer afzetten tegen de gezeten burgerij, waartoe zij overigens zelf vaak
behoorden. Van hen leenden zij de symbolen: losse boord en flambard.
Maar, zoals al aangegeven, hield hun verzet tegen het ‘fatsoen’ en hun pleidooi
voor een lossere en vrijere levensstijl geen oproep in voor een leven waarin alles zou
mogen. Integendeel, het ‘fatsoen’ waartegen zij zich keerden - de te grote zelfcontrole
- vonden zij een zogenaamd fatsoen en eigenlijk onfatsoenlijk, decadent. Het was
maar schijn, het was huichelachtig en deugde daarom niet. De zelfcontrole van
mensen moest in zeker opzicht juist groter worden en de onderlinge identificatie en
solidariteit moesten aan intensiteit en reikwijdte winnen. Dat was het ‘echte’ fatsoen.
Het eigenaardige van deze spanning in hun oproep tot minder en meer zelfcontrole,
tussen een lossere en striktere levensstijl, was
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bovendien dat de betrokkenen zelf er weinig oog voor leken te hebben. Voor hen
vielen ‘vrijheid’ en ‘echt’ fatsoen samen zoals ook hun strijd voor ‘het volk’ en tegen
de gezeten burgerij een en dezelfde was. In de beleving ervan rustte, juist omdat zij
zich met de zwakkere maar sterker wordende partij identificeerden en omdat ze nog
jong waren, het accent op de ‘vrijheid’. Omdat, maar ook zolang hun strijd een verzet
was, geloofden ze vooral in een minder stijve en rigide zelfcontrole waartoe de
afnemende machtsverschillen hun kansen boden en doorzagen en ervoeren zij nog
minder hoe de sterkere identificatie van mensen met elkaar die daarmee gepaard
ging, ook hogere eisen van zelfcontrole met zich meebracht.
Deze ongemerkte spanning tussen de idealen die al eerder omschreven werden als
‘Vrijheid’ en ‘Broederschap’, kwam ook tot uitdrukking in een ander woord dat
veelvuldig door hen gebruikt werd: ‘Natuur’. Evenals anderen brachten zij dit woord
in stelling tegenover het stijve en gekunstelde, tegen het ‘fatsoen’ en riepen zij ermee
op tot de ‘ware eenvoud’ terug te keren. Al de moeite die mensen elkaar en zichzelf
oplegden was overbodig en leidde tot niets. Laat het vallen en doe gewoon. Het
woord had een ontspannende pretentie. Maar tegelijk - en ook dat gebeurt vaker werkte het woord inspannend, in de eerste plaats omdat het verwees naar het ideaal
van een vreedzame en behoedzame omgang tussen mensen onderling - en van mensen
met dieren en planten - en in de tweede plaats omdat deze omgang niet als zodanig
maar als moeiteloos, vanzelfsprekend, als ‘natuurlijk’ werd voorgesteld.
De spanning in de drang naar een meer losse en strikte leefwijze, die zoals gezegd
samenhing met hun eigen emancipatie, met het verzet tegen heersende groeperingen
en met hun verbondenheid met het ‘volk’, heerste ook in de toen opkomende
jeugdbewegingen in het algemeen en in de idealen die zij uitdroegen: het rein-leven,
de natuur in, het pacifisme, de co-educatie van de seksen, de gevoels-analyse, dat
alles vaak vorm gegeven in ‘Jugendstil’. Steeds weer ging het daarbij om een verzet
tegen stijfheid en een pleidooi voor vrijheid en steeds weer bleek dat in het streven,
in de drang naar lossere en meer ontspannen verhoudingen, juist omdat ze zuiver en
eerlijk en open moesten zijn, de eisen van zelfcontrole hoger werden maar weinig
als zodanig doorzien. (Het is wellicht deze karaktertrek die dit soort
‘bevrijdingsbewegingen’ in de ogen van latere generaties enigszins quasi-stout,
quasi-spontaan maakt en hun smaak wat kitscherig.)
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Deze spanning kwam ten slotte - en daar was het om te doen - ook tot uitdrukking
in de pedagogische idealen van de kwekelingen. Hierin protesteerden zij niet alleen
tegen de nogal brute praktijken waarmee de oudere generatie onderwijzers op de
volksscholen de orde er min of meer in hielden, maar ook tegen de schijnheiligheid
van het burgermansfatsoen. Ze pleitten voor een grotere ruimte en voor meer aandacht
en ‘liefde’ voor kinderen, die ook best eens stout mochten zijn.38 Zij doorzagen echter
niet hoe deze grotere aandacht en beschermende ruimte hogere eisen deed stellen én
aan henzelf én op den duur ook aan de kinderen. Zij doorzagen evenmin hoe ze in
hun pleidooi voor meer ‘liefde’ niet nieuw waren en hoe deze ‘liefde’, die zij als
oplossing zagen voor het probleem van hypocrisie en schijnheiligheid, zo'n honderd
jaar eerder mede tot het klemmender worden van die problemen had geleid.

Pleitbezorgers uit betere kringen
De drang tot vernieuwing van het onderwijs en van de omgang tussen volwassenen
en kinderen in het algemeen, waarbij men zich afzette tegen het burgerlijk fatsoen
en voor een vrijere omgang pleitte maar tevens hogere eisen van zelfcontrole stelde,
was niet uitsluitend het kenmerk van kwekelingen uit de kleine burgerij. Ook onder
hogere lagen, bij gezeten burgers leefden soortgelijke gevoelens en opvattingen. Ook
al waren zij dan de bezittende klassen en beschikten zij over de beste kansen de loop
van de gebeurtenissen te beïnvloeden, zij leefden niettemin in een samenleving met
een relatief hoog niveau van integratie en differentiatie. Hun macht was en werd
ingeperkt door de - groeiende - afhankelijkheid van minderen. Zij konden niet zonder
meer hun gang gaan en wilden dat ook niet. Te zeer voelden zij zich verbonden met
hun traditie waarin leuzen als ‘Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap’ niet alleen
maar woorden waren, maar ook hun beter-ik representeerden.
De kritiek van kwekelingen en van andere vertegenwoordigers van opkomende
groeperingen was dan ook niet zozeer gericht op een totale afwezigheid van
identificatiegevoelens van hogeren met lageren, maar juist op de betrekkelijke
zwakheid daarvan. Deze kritiek was zo ook een vorm van zelfkritiek, die door
bepaalde groeperingen binnen de gezeten burgerij sterk als zodanig werd ervaren en
hen tot daden zette. Het waren mensen die binnen de betere
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burgerij een uitzonderingspositie innamen en meer terzijde het beter-ik
vertegenwoordigden, meestal omdat zij niet rechtstreeks waren verbonden met het
werk of de onderneming waar de eigen belangen de scherpste contouren hadden.
Het gaat - zoals in het hoofdstuk over mannen en vrouwen al werd aangegeven om vrouwen, ook om intellectuelen en in zekere zin om de jongeren die tot deze laag
behoorden. Zij waren het die vooral met de toename van het onderwijs, hun kansen
tegenover dominerende vaders, mannen en broers zagen stijgen en in bewogenheid
met het lot van lageren, hen al moraliserend onder druk zetten.
Ook zij pleitten voor een echt fatsoen dat natuurlijk moest zijn en tegen het
zogenaamd fatsoen dat schijnheilig heette. Ook zij stelden de ‘liefde’ voor kinderen
centraal, waren tegen strenge straffen, voor meer eigen verantwoordelijkheid, maar
hadden weinig oog voor de spanning die in dit ideaal gelegen lag.
De overeenkomsten in hun idealen en in hun psychische structuur met die van
representanten van lagere groeperingen, vlakken de verschillen echter niet uit. In de
idealen waren zij solidair, in de praktijk viel het vaak moeilijk om eigen kinderen
op één school te laten gaan met de toch grovere kinderen uit de lagere standen en als
uitwijkmogelijkheid waar zowel de eigen meer deftige gevoeligheid als de even
gevoelige verbondenheid vorm kon krijgen, ontstonden scholen als die van het
Montessori- en iets later van het Daltontype.39 In het aldaar gevoerde pleidooi voor
meer individueel en minder klassikaal onderwijs, werden de grotere
ontplooiingskansen en de geringere schoolse dwang benadrukt. Voor de grotere
zelfcontrole die van kinderen geëist werd en die bij voorbeeld door het terloops
inspelen op het bijzonder karakter van de school bijna ongemerkt kon worden
gestimuleerd, bestond minder aandacht.40

Ouderwets onbegrip
Maar naast deze geluiden van instemming waren er ook die van afwijzing en onbegrip
getuigden. Een voorbeeld van dit verzet en tevens van die negentiende-eeuwse
pedagogische vanzelfsprekendheden bieden de toentertijd veel gelezen artikelen van
P.H. Ritter die van de jaren 1880-1890 dateren maar in een verzamelbundel in 1924
nog een achtste druk beleefden. Hierin komt naar voren hoe ook in de oudere
pedagogie de idealen van ‘liefde voor het kind’
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beleden werden. Daar lag het verschil niet. Dat lag wel in de vanzelfsprekendheid
waarmee de morele restricties en daarmee de gevoelens van schaamte en schuld
werden aangeleerd en in de afwezigheid van de angst of zorg voor schijnheiligheid
en een teveel aan schuld en schaamte.
Zonder enige ironie en zeker van zichzelf houdt de schrijver zijn lezers voor:
‘Ontwikkel het schaamtegevoel van Uw kind. Het gevoel van eigenwaarde vindt in
de schaamte een grote steun. Laten wij het schaamtegevoel ontwikkelen door ons
voorbeeld. Over onze lippen mag niet anders komen dan reine taal. Geen
dubbelzinnigheden, geen platheden, geen grofheden. Wij willen wel gloeien voor de
Hollandsche jongen van Hildebrand, natuurlijk! Maar hij kome niet aan tafel zonder
gereinigde handen en goed geschikte haren. Heersche in het belang der kinderen in
onze huiskamer decorum! Over al wat niet welvoegelijk is en verder over al wat laf,
banaal, gemeen, slecht is, moeten wij of niet spreken of als iets dat beneden ons is.
Tussen mensch en dier is een grens. Die grens wordt bewaakt. De naam van de
wachter is: Schaamte.’41
Het is geen wonder dat deze schrijver bezorgd was over de pogingen kinderen
minder eenduidig voor te houden wat goed en wat slecht was en hun meer speelruimte
te bieden waar ook best eens mocht wat eigenlijk niet hoorde. Maar met zijn
bezorgdheid had hij in feite alleen oog voor wat de vernieuwers het verzet tegen het
zogenaamd fatsoen noemden, en nam hij hun pleidooi voor een grotere vrijheid te
letterlijk. Hij zag niet hoe met de afnemende verschillen in macht en status de
zelfcontrole waartoe kinderen werden opgevoed aan rigiditeit verloor en tevens aan
reikwijdte won. Hij had, om het nog anders te zeggen, niet door dat je wel een beetje
‘stout’ of ‘slecht’ moest zijn om ‘beter’ te worden. Hij begreep het niet omdat zijn
geweten de verouderende maatschappelijke verhoudingen en machtsverschillen als
goed was gaan verzegelen. Zo stond hij vreemd tegenover de oproep tot een grotere
vrijheid die hem onzedig voorkwam en tot een solidariteit die hij zich niet kon
voorstellen; hij had een afkeer van de ‘nieuwe’ levensstijl.

Eindnoten:
31 Zie L.W. de Bree, Het Platteland leert lezen en schrijven, Amsterdam 1952, p. 17; de uitspraak
is afkomstig van J.H. van der Palm. De Agent (d.i. minister) voor Nationale Opvoeding had
zich in zijn jeugd tot de idealen van de Verlichting bekend en zich aangesloten bij de Bataafse
opstand te Middelburg. Op latere leeftijd schrok hij terug voor verdere doorvoering van deze
idealen.
32 Zie Henriëtte Roland Holst, Kapitaal en Arbeid in Nederland, 2 dl., Amsterdam 1902, dl. 1, p.
105; het citaat is afkomstig uit ‘een verslag gegeven in de oude Lutherse Kerk te Amsterdam
bij het openbaar onderzoek en prijsuitdeeling der stadsarmenscholen, den 20sten maart, 1832’.
33 Van de toenemende gevoeligheid of ‘taboeëring’, ondanks of juist dank zij de grotere tolerantie,
geeft Lea Dasberg in Grootbrengen door kleinhouden, als historisch verschijnsel, Meppel 1975,
op pp. 68 e.v. fraaie voorbeelden uit sprookjes en andere verhalen die rond 1900 een verdere
kinderbewerking ondergingen. De conclusie van dit rijk gedocumenteerde en verhelderend
boek is overigens wat tweeslachtig. Aan de ene kant roept de schrijfster, zoals uit de polemische
titel al blijkt, ertoe op kinderen minder klein te houden. Zij moeten meer ruimte hebben om
meer zichzelf te kunnen zijn. Aan de andere kant maakt zij niet duidelijk dat deze ruimte slechts
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vergroot kan worden wanneer ouderen zich meer aan jongeren gelegen laten liggen, het verschil
in niveau van zelfcontrole tussen beiden derhalve toeneemt en de onderlinge afstand verder
groeit. Met deze onduidelijkheid is de schrijfster een actueel voorbeeld van de pedagogische
idealist die het goede voor kinderen wil en niet beseft dat je ze daardoor ‘klein houdt’.
Zie voor wat betreft de groeiende staatsinvloed A. van Braam, Ambtenaren en Burokratie in
Nederland, Den Haag 1957 en P.E. Kraemer, The Societal State, Meppel 1966; over de
economische groei is veel meer geschreven.
Voor de hier volgende beweringen heb ik gebruik gemaakt van Ger Harmsen, Blauwe en Rode
Jeugd, een bijdrage tot de geschiedenis van de jeugdbeweging tussen 1853 en 1940, Assen
1960. Zie p. 402, nt 353; ‘De schoolmeesters’ in Multatuli's Woutertje Pieterse kunnen ook als
voorbeeld dienen.
Zie noot 35, hoofdstuk 5.
Yvonne de Man, uit Laat ons zingen, uitgave A.J.V. te Gent, z.j., wrs. ca. 1920; ca. 1930
overgenomen in Jan Pierewiet, Assen.
Zie behalve Ger Harmsen, noot 35, en D. Wouters & W. Visser, noot 9, ook Jan Ligthart,
Jeugdherinneringen, Groningen 1914, 2e ed.
Zie noot 9 en Maria Montessori, Zelfopvoeding, Zeist 1922.
Zie voor soortgelijke spanningen in Engeland, Maurice Punch, Progressive Retreat, a
sociological study of Dartington Hall School, and some of its former pupils, 1926-1957,
Cambridge 1977, pp. 64 en 75.
P.H. Ritter, Paedagogische Fragmenten, Haarlem 1924, 8e ed.

Paul Kapteyn, Taboe, ontwikkelingen in macht en moraal speciaal in Nederland

174

4 Recente ontwikkelingen
Met de constatering dat zo'n zestig jaar na hun verschijning Ot en Sien en de andere
figuren van Ligthart uit het onderwijs zijn verdwenen en dat tegelijkertijd de discussie
over de omgang tussen ouderen en jongeren zich weer heeft geïntensiveerd, zijn we
terug op het uitgangspunt: de vraag naar het hoe en waarom van het doorbreken van
de taboespanning in deze tijd. Wat gebeurt er wanneer volwassenen de angstige
bescherming proberen te verminderen waarmee zij, zonder het zelf goed te beseffen,
kinderen op een afstand houden van meer impulsieve gebeurtenissen? Wat gebeurt
er wanneer volwassenen minder schrikken of althans minder verbiedend optreden
in het geval dat kinderen blijk geven van hun geringe zelfcontrole en vechten, schelden
en liegen? Wat gebeurt er wanneer volwassenen hun best doen eigen
liefdesbezigheden niet te staken ook al steekt een kind zijn neus om de deur?
Afgaande op de idealen van hen die het meest bij recente ‘experimenten’ betrokken
waren, zou wat zich daar afspeelde als een keerpunt beschouwd moeten worden. In
kringen die anti-autoritair werden genoemd, nam men zich voor om niet alleen het
strenge straffen tegen te gaan, maar om eveneens die stilzwijgende angstige
bescherming en conventionalisering te doorbreken.42 Volwassenen moesten niet
langer uitmaken wat goed is voor kinderen en hen niet langer beschermen en afhouden
van wat slecht zou zijn. Kinderen moesten zelf meer ervaring opdoen en kunnen
uitmaken wat zinvol is en wat niet. Ze moesten daarbij de kans krijgen hun emoties
te uiten en te leren kennen zonder dat dit door volwassenen reeds bij voorbaat werd
verhinderd. Zo zouden ze niet langer infantiel gehouden worden zolang ze klein
waren, en eerder de gelijken worden van volwassenen. Ze zouden bovendien niet tot
het zogenaamde ‘Radfahrer’-type gaan behoren dat op grond van zijn angstige en
onbewuste conventionaliserende opvoeding later zijn emotionele schade wil inhalen
en zelf naar beneden gaat trappen, naar boven blijft buigen en eigenlijk niet weet
wat hij doet.
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De realisering van dit opvoedingsideaal zou inderdaad een keerpunt betekenen. De
grotere ruimte voor kinderen zou niet langer een speelruimte zijn bij de gratie van
een grotere zelfcontrole van volwassenen die de kinderen dan toch langzamerhand
moet worden bijgebracht. Maar of het zo ging?
Het is zeer goed mogelijk dat met de grotere ruimte voor kinderen bepaalde
gevoeligheden verminderden en kinderen vrijer hun gang konden gaan. Het is echter
de vraag of deze grotere ruimte geen hogere eisen van zelfcontrole aan de volwassenen
stelde, waaraan de kinderen op hun beurt toch moesten leren voldoen. Het is mogelijk
dat de vernieuwers van nu, soortgelijk aan die van vroeger, in hun strijd als
omgekeerde ‘fietser’ - wat zoveel wil zeggen als dat iemand trapt naar boven en
buigt naar beneden - meer oog hadden voor het grotere gemak in de omgang tussen
mensen dat afnemende machtsverschillen hun boden, maar minder kijk hadden op
de grotere zelfbeperking die daar eveneens mee gepaard ging, en dat zij zo ook in
de omgang met kinderen de nadruk legden op de grotere speelruimte en het sterkere
gevoel van verbondenheid, maar de grotere psychische afstand minder scherp zagen.

Over de taboedoorbraak tussen volwassenen en kinderen
Wat ook min of meer bij voorbaat de mening over de veranderingen in de omgang
tussen volwassenen en kinderen moge zijn, het lijkt weinig discutabel dat ook nu de
zorg en aandacht voor kinderen en andere jonge mensen in versneld tempo is
toegenomen. Een duidelijk voorbeeld biedt het onderwijs. De groei daarvan, die
opnieuw samenging met een uitbreiding van overheidsfuncties en economische
activiteiten, bood steeds meer kinderen steeds langer een ruimte waarin zij min of
meer vrijgesteld zijn van ‘normale’ verplichtingen, maar waarin zij tevens verplicht
zijn te leren. De groei maakte hen minder afhankelijk van hun ouders en familie,
maar meer afhankelijk van staatsdeskundigen en van de door hen vastgestelde en
bewaakte, algemeen geldende regels.
Deze verandering en verdere ontwikkeling gold voor bijna alle maatschappelijke
groeperingen. Sommigen bepleitten haar echter het meest. Zij geloofden erin en
geloofden in meer ervan. Zij geloofden niet alleen in een verdere spreiding van kennis
en macht, maar ook in een doorbreken van de taboespanning en het is de vraag
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in hoeverre met de grotere aandacht voor kinderen ook inderdaad de psychische
afstand met zijn beschermende functies verminderde.
De pleitbezorgers behoorden meestal niet tot de hogere groepen en evenmin tot
de lagere, maar wel tot de snel gestegen middengroepen en dan vooral tot diegenen
die zelf bij het onderwijs of ander sociaal-cultureel werk waren betrokken. Zij raakten
met hun min of meer experimentele omgang met kinderen in het nieuws en uit het
verloop van hun ‘experimenten’ zijn enige conclusies te trekken.

Agressiviteit; een ‘experiment’
Een treffend inzicht in de aard van de actuele spanningen en problemen in de
verhouding tussen volwassenen en kinderen biedt de veranderende omgang met
speelgoedgeweren en wat zich verder als agressief speeltuig aandient. Eerder werd
weggehouden en verboden wat nu in zekere zin wordt toegestaan. Voor een goed
begrip van dit soort ‘experimenten’ volgt eerst een blik terug. De schrik en schaamte
die volwassenen overvalt wanneer kinderen blijk geven van hun onverholen lust in
het uitdrukken van ogen, in het opensnijden van de buik, in vergiftigen en doodmaken,
is niet van alle tijden.
Toen de maatschappelijke interdependenties en daarmee de geweldsmonopolies
minder ver ontwikkeld waren, was het gebruik van geweld en de daarmee verbonden
lusten en lasten meer een onderdeel van het dagelijks leven. De zelfcontrole en
daarmee verbonden gevoelens van schaamte en schuld waren minder sterk. Mensen
schrokken wel van getrokken messen en voelden zich gekwetst als ze pijnlijk geraakt
werden, maar die woorden sloegen op wat er lijfelijk gebeurde en hadden nog minder
een overdrachtelijke betekenis.
Met de toenemende pacificatie veranderde dit. Vooral onder middengroepen die
minder dan de adellijke bovenlagen in vechten hun leven zagen en die veel meer dan
de onderste lagen wat te verliezen hadden, ontstond een weerzin tegen het gebruik
van geweld, die zich uitdrukte in het verbieden en weghouden van brute praktijken.
Dit gebeurde eerst nog met mate. Vechtende dronkaards, ruziemakende kinderen,
kijvende ouders waren fout, maar een soldaat die het vaderland verdedigde kreeg in
de achttiende- en
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negentiende-eeuwse kinderboeken lof en waardering en deed als goed voorbeeld zijn
dappere plicht. De ontwikkeling zette zich echter door en in de twintigste eeuw werd
gebruik van geweld meer in het algemeen afgekeurd en weggehouden van kinderen,
zij het 't minst bij lagere groeperingen, tot vrij plotseling in recente tijd dit taboe werd
doorbroken.
Het is zo'n vijfentwintig jaar na de Tweede Wereldoorlog wanneer in één van de
nieuwbouwwijken in Amsterdam-Noord een groepje ouders, die tot de zo juist
genoemde middenklasse behoren, samen met de leidsters van een kleuterschool
besluiten dit geweldstaboe te doorbreken en kinderen toe te staan hun ‘wapenrusting’
ook mee naar school te nemen.43 De vraag is welk inzicht dit experiment biedt in de
veranderende omgang tussen volwassenen en kinderen.
Een eerste en belangrijke constatering kan direct al worden gemaakt. De grotere
tolerantie van de kant der volwassenen betekende geen terugval naar een lagere
civilisatiegraad. Hoewel het er voor buitenstaanders wellicht naar uitzag, was er geen
sprake van dat ouders hun kinderen maar lieten gaan of zich verheugden in de hevige
gevechten. Zij vormden geen avant-garde van een nieuw krijgersvolk. Integendeel,
zij waren tegen ‘oorlog’ en hadden daar zelf weinig of geen ervaring mee. Ze waren
in die vijfentwintig jaar na de oorlog in vrede en veiligheid grootgebracht en hadden
juist daarom de ruimte de agressie-onderdrukkende en taboeërende
opvoedingspraktijken van hun ouders en hun eigen daarmee corresponderende afkeer
van geweld discutabel te stellen. Zij probeerden uit te vinden in hoeverre die afkeer
en die taboeëring inderdaad bijdroeg tot vrede en veiligheid. Het zou immers kunnen
zijn dat juist het aanbrengen van die afkeer de agressiviteit op latere leeftijd des te
sterker maakte en het zou omgekeerd kunnen zijn dat, wanneer zij zelf nu maar hun
afkeer van kinderlijk geweld zouden tegenhouden, hun kinderen als kind reeds zouden
leren omgaan met hun eigen agressiviteit en als volwassenen er minder problemen
mee zouden hebben.
Het experiment ging van start. Een aantal kinderen nam hun geweer mee naar
school, en de ouderen keken toe. De lichte ergernis en bezorgdheid werd
teruggehouden en de kinderen kregen vrij spel. Dat was geen kleinigheid. De hoop
dat met het verbod ook de aardigheid van het vechten er wel snel af zou gaan, kwam
niet uit.
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Er ontstond een ware bewapeningswedloop. De ouderen stonden erbij en troostten
zich met de gedachte dat het maar spel was. Dat was het inderdaad. Er vielen geen
echte doden, maar voor de kinderen was het echt genoeg. Ze voelden zich
buitengesloten wanneer ze ongewapend waren en ze voelden zich bedreigd als hun
bewapening niet op peil bleef, een peil dat in de concurrentiestrijd steeds hoger werd.
Zo duurde het enige maanden. Het leven van de kinderen was vol van openlijke
rivaliteit zonder dat ze blijk gaven van de verhoopte verzadiging, die als vanzelf een
eind aan de vijandigheden zou maken. Toen kwamen de eerste reacties van de ouders.
Zij verbaasden zich in de eerste plaats over de agressiviteit van de kinderen en in de
tweede plaats over hun eigen verbazing. Hoe komt het dat ‘wij’ niet zo zijn; hoe
sterk hebben ‘wij’ onszelf blijkbaar onder controle zonder het goed te beseffen. Ze
gingen zich realiseren dat bepaalde taboes best mochten worden doorbroken, maar
dat ze hun eigen afkeer van geweld niet graag wilden missen. Om de gevechten meer
binnen de perken te brengen en om de gevoelens van afkeer over te dragen moest er
iets gedaan worden. Ouders en leidsters besloten een plafond in de bewapening aan
te brengen en het vechten in school aan banden te leggen.
Hiermee was aan het min of meer officiële experiment wel een einde gekomen,
maar aan de problemen nog niet. De scheidsrechterfunctie bleek nog jarenlang zeer
belangrijk. Steeds weer laaiden de gevechten op en steeds weer zochten kinderen
naar een passende bewapening wanneer zij óf bij een sterk, óf bij een zwak vriendje
uit spelen gingen. Over het algemeen bleven de ouders ook in deze fase erop tegen
om al te rigide te verbieden en bleven ze proberen de kinderen te doordringen van
het gemene van doodschieten door een beroep te doen op hun solidariteitsgevoelens.
Ze probeerden de sterkeren zover te krijgen dat zij de zwakkeren - waaronder de
meeste meisjes - niet zonder meer neerwierpen, maar hen juist gingen beschermen.
Het effect daarvan was, vergeleken met een doortastend verbod, op korte termijn
gering. Zowel de hoop dat de agressiviteit als vanzelf zou doven wanneer ze uitgeleefd
kon worden, alsook de verwachting dat kinderen vanuit zichzelf in staat zouden zijn
om aan de ene kant af en toe eens lekker te schieten en aan de andere kant op tijd
van ophouden te weten, bleek ongegrond. Deze tolerante opvoeding bood kinderen
wel een
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grotere speelruimte, maar bleek tevens hogere eisen te stellen. 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.
Het feit dat ik deze conclusies uit het ‘experiment’ trek, houdt niet in dat alle
betrokkenen hetzelfde deden. Het was mogelijk vol te houden dat de agressiviteit
toch als vanzelf zou zijn gedoofd wanneer de ouderlijke tolerantie maar langer had
geduurd. Deze bewering lijkt hierin zijn grond te vinden dat mensen bij het doorbreken
van taboes niet alleen gevoelens van bevrijding ervaren en zoeken naar minder rigide
leefwijzen, maar dat zij dikwijls ook geloven in een ‘natuurlijke’ spontane solidariteit
tussen mensen. Zij doorzien niet hoe dit geloof zelf een hoge mate van zelfcontrole
veronderstelt en hoe de realisering van een grotere solidariteit een hogere mate van
zelfcontrole vereist, die door henzelf misschien wel, maar door hun kinderen nog
niet op te brengen is.
Deze problemen en misvattingen in de omgang tussen volwassenen en kinderen
spelen in verschillende kringen, maar onder de eerder genoemde en al te vaag
aangeduide middengroepen leven ze het sterkst. Vooral door hun invloed kregen
openbare vertoningen, zoals tv.-uitzendingen, een sterk de-taboeërend karakter. Het
was opvallend dat men zich in dit streven soms spiegelde aan lagere groepen, waarbij
aan de ene kant een gevoel van solidariteit werd uitgedrukt en aan de andere kant
een gevoel van bevrijding werd opgeroepen omdat de agressiebeheersing in die
kringen minder sterk is en het leven er ontspannener en minder geremd uit kan zien.
De spiegeling is echter nogal koket. De problemen van lagere groepen zelf zijn veel
meer: hoe krijg ik mijn kinderen ‘netjes’ dan: hoe houd ik ze spontaan. Pas als het
eerste enigszins bereikt is kan men zich over de-taboeëren druk maken.
Het was eveneens opvallend dat men soms de meer deftige en hogere lagen in hun
accent of hun kleding ridiculiseerde en daarmee associaties opriep aan een minder
deftige, formele leefwijze, maar dat men geen pleidooi hield om de privileges en
vrijheden van
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deze groepen uit te breiden tot de lageren. Integendeel, men zou zich daarvoor
schamen en gaf zodoende blijk van grotere zelfrestricties, zonder het goed te beseffen.
Een voorbeeld hiervan bieden de protesten tegen de gewoontes van jonge mensen
in de studentencorpora. Daar permitteerde de mannelijke jeugd zich grofheden als
vechten, met eten gooien, hoofden kaalscheren, waar de latere studenten, ondanks
en juist door hun geloof in een minder stijve en ongedwongener manier van leven,
niet meer de kans toe kregen of zouden willen krijgen. Op de vraag - tijdens een
college in 1977 gesteld - wie van de aanwezige studenten nog wel eens vocht, volgde
een verbaasd stilzwijgen. Tien jaar daarvoor vochten studenten nog wel onder elkaar.

Seksualiteit
De aanwijzing dat met de taboedoorbraken de aandacht voor en de speelruimte van
kinderen toeneemt, maar aan de andere kant daarmee hogere eisen van zelfcontrole
gepaard gaan, die kinderen nog niet en ouderen al wel kunnen opbrengen en de
psychische afstand daarmee tussen volwassenen en kinderen groter wordt, lijkt door
één experiment wellicht wat weinig geschraagd. Andere voorbeelden wijzen echter
in dezelfde richting. Zo'n voorbeeld bieden seksuele ‘experimenten’. Voor een goed
begrip hiervan volgt ook eerst een korte terugblik. Evenals de terughoudendheid ten
aanzien van agressieve opwellingen zijn ook de seksuele scrupules en inhibities in
de loop van de tijd sterker geworden. Zolang de machtsverschillen tussen mensen
groter en hun gevoelens van onderlinge identificatie zwakker waren, stond het seksuele
leven minder apart. Ook het distantiegevoel ten opzichte van eigen en andermans
lichaam was geringer. Deze onbevangenheid verminderde. Mensen raakten meer op
hun hoede, werden banger zich bloot te geven en gingen schrikken van minder
gecontroleerde seksuele uitingen op plaatsen waar ze niet thuis hoorden.
Deze ontwikkeling leidde tot nieuwe problemen, zoals die van de seksuele
voorlichting. Het werd noodzakelijker én moeilijker om over seksualiteit te praten.
In de achttiende eeuw kregen burgerlijke groeperingen met dit dilemma te maken.
Tegen het einde van de negentiende eeuw werden de problemen meer algemeen,
terwijl terzelfder tijd in de ‘betere’ en beter geschoolde kringen de voorlichting
openhartiger werd.
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Zo'n vijfentwintig jaar na de Tweede Wereldoorlog lijkt deze grotere openheid zich
opnieuw voorgedaan te hebben. Een nieuwe generatie, over het algemeen afkomstig
uit stijgende middengroepen, kreeg een grotere bewegingsruimte en keerde zich
tegen de eigen opvoeding en de sterke schaamte waarmee veel van wat met sex te
maken had onbesproken bleef. Zij vonden dat er wel over sex gepraat moest worden.
Blote mannen en vrouwen mochten van hen best op de tv.
Deze minder angstige houding en omgang riep bij anderen en ouderen door de
associatie aan een minder zorgvuldige en minder gereguleerde omgang verzet op.
Maar wat gebeurde er in feite? Er ging inderdaad van de nieuwe durf een bevrijdende
werking uit. Men mocht meer werk maken van sex. De mogelijkheden om het elkaar
naar de zin te maken namen toe. Men mocht ook openlijker omgaan met anderen
dan de eigen partner zonder dat dit direct afkeuring opriep. De zelfcontrole werd zo
soepeler, maar hij werd niet geringer. Hij werd groter. Ik wees er al op hoe de seksuele
cultivering moeite kost - het gebruik van voorbehoedmiddelen gaat niet vanzelf,
wederzijdse bevrediging vereist zelfbeheersing, een bloot lichaam dat onder meerdere
ogen komt moet beter worden verzorgd. Ook de ingewikkelder emotionele relaties
tussen meerdere mensen kosten hoofdbrekens en brengen hoe dan ook een grotere
terughoudendheid met zich mee van gevoelens als jaloezie, gekrenktheid,
zelfmedelijden. En ook hier werden de problemen vergroot doordat het sterke
bevrijdingsgeloof het zicht op de grotere terughoudendheid belemmerde en men ten
onrechte geloofde dat bij voorbeeld vrijer praten over sex samengaat met vaker
vrijen.44
Deze veranderingen speelden door in de omgang van volwassenen met hun
kinderen. Ook daarin keerden de volwassenen zich tegen de eigen opvoeding en de
verhulling van seksualiteit werd in woord en daad doorbroken. Ouderlijke
geslachtsdelen werden minder bedekt voor kinderen en de eigen mochten betast
worden zonder dat de ouders het direct verboden. De seksuele voorlichting werd
minder uitgesteld en kende weinig fabels. Maar wat gebeurde er nu eigenlijk? Ook
hier is duidelijk dat de vrijere omgang niet naar nieuwe Middeleeuwen voerde. De
vrijere omgang vereiste juist meer aandacht en zorg van volwassenen. Ze moesten
erbij zijn als er wat gebeurde, de juiste toon treffen en de juiste woorden bij de hand
hebben om kinderen duidelijk te maken wat er aan de hand was.
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Voor kinderen werd het daarmee in zekere zin gemakkelijker. Ze mochten meer en
hoefden minder angst uit onbegrip te hebben. Maar, en daar gaat het hier met name
om, de taboedoorbraken maakten het hun ook moeilijker. Hoe ouders ook hun best
deden om de schaamte van hun kinderen laag of weg te houden, de kinderen bleken
na verloop van tijd preutser te zijn dan hun ouders en riepen daarmee soms hun
ergernis op. Waar ouders - om een voorbeeld te noemen - hadden geleerd wat
makkelijker te doen over buitenechtelijke verhoudingen, wierpen kinderen zich op
als bewaarder van de echtelijke trouw. Ook op het strand of bij het wassen speelden
treffende taferelen die hetzelfde conflict betreffen. ‘Waarom moet jij dat broekje nou
per se aanhouden, terwijl pappa en mamma hier lekker bloot in het zand liggen. Hoe
kom je toch zo raar? Dat is toch nergens voor nodig. Zo hebben we je toch niet
opgevoed?’ Dat is echter de vraag. Het lijkt aannemelijk dat ouders zelf niet goed
beseften hoe hun eigen vrijheid juist op een hogere mate van zelfcontrole gebaseerd
was, die de kinderen nog niet konden opbrengen. Het vereist tenslotte meer inzicht
te weten dat je thuis en op het strand wel, maar op straat niet naakt mag lopen.
Het lijkt er kortom op dat de-taboeëring te zien is als een derde fase na de eerste
van kinderlijke en in zekere zin primitieve onbevangenheid, en na de tweede van
kinderlijke en in zekere zin ouderwets beschaafde bevangenheid. Zonder de eerste
twee is de derde fase niet mogelijk. Voor zover volwassenen - nog - leven in de
tweede fase verbazen zij zich vooral over de eerste fase van kinderlijke primitiviteit;
voor zover zij - al - leven in de derde fase, verbazen zij zich over de tweede fase van
kinderlijke beschaving.45 Verbazen zullen ze zich blijkbaar altijd, omdat de aard van
de eigen zelfcontrole moeilijk te doorgronden is.

Eindnoten:
42 Zie Jan Baelens & Denise Wijnen, Anti-autoritaire opvoeding, Meppel 1974, en Gerard Bott
(herausgb.), Erziehung zum Ungehorsam, Frankfurt am Main 1970.
43 Dit ‘experiment’ vond plaats in en om de kleuterschool ‘De Woelwaters’ in Amsterdam tijdens
het cursusjaar 1974-'75.
44 In het verslag van de Margriet-enquête Sex in Nederland, 1969, wordt erop gewezen dat ‘met
het stijgen van de welstand door jongeren meer aan zelfbevrediging wordt gedaan en minder
wordt gecohabiteerd’, p. 27. Aangezien er ook een positief verband bestaat tussen welstand en
seksuele voorlichting is er reden om te twijfelen aan de voorstelling als zou het vrijer praten
over sex samengaan met vaker vrijen. Ook uit andere onderzoekingen in binnen- en buitenland
blijkt dat de veranderingen vooral betrekking hebben op de houdingen, de meningen van mensen.
Deze werden toleranter en voor mannen en vrouwen meer gelijk; zie voor Nederland G.A.
Kooy, Jongeren en Seksualiteit, Deventer, 1976; zie voor recent Amerikaans onderzoek bijv.
Karl King a.o., ‘The Continuing Premarital Sexual Revolution Among College Females’, Journal
of Marriage and The Family, XX, 1977, pp. 455-459.
Uit dit onderzoek, dat uiteraard niet zonder meer voor Nederlandse verhoudingen opgaat, blijkt
duidelijk hoe sterk de veranderingen een functie zijn van het toegenomen machtsgewicht van
vrouwen. Zij mogen en doen meer, en hun machtstoename perkt de mogelijkheden van mannen
in. Uit een ander onderzoek blijkt bijv. dat mannelijke studenten minder met prostituées en
vrouwen uit lagere milieus en meer met een ‘serieuze’ vriendin sex bedrijven; zie Gerald R.
Leslie, ‘Sexual Behavior of college men: Today vs. 30 years ago’, Medical Aspects of Human
Sexuality, 1978, pp. 102-117. Met dank aan het Nisso.
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45 Deze driedeling is ook bruikbaar om verschillen in schaamtegevoelens aan te geven tussen
mensen uit verschillende sociale lagen en uit meer of minder centraal gelegen streken. Bij een
door mij in Amsterdam gedaan onderzoek onder tien- tot twaalfjarigen bleek althans dat kinderen
uit ‘volksbuurten’ meer in fase 1, die uit ‘betere wijken’ meer in fase 2 en die uit ‘nog weer
betere wijken’ meer in fase 3 pasten.

Paul Kapteyn, Taboe, ontwikkelingen in macht en moraal speciaal in Nederland

183

Hoofdstuk V
De ontwikkeling van beschavingstaboes in de
omgang met het naakte lichaam
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De omgang met het naakte lichaam vormt een derde voorbeeld van beschavingstaboes
die in onze soort samenleving in acht worden genomen en die in het recente verleden
werden aangevochten.
De gewoonte om het naakte lichaam voor het grootste gedeelte met kleren aan het
oog te onttrekken is voor de meesten van ons vanzelfsprekend. Elke dag opnieuw
steekt bijna iedereen zich in de kleren zonder zich de vraag te stellen waarom hij dat
eigenlijk doet. Het gaat vanzelf. In meer bijzondere omstandigheden zoals in het
zwembad, bij de dokter of in een kledingmagazijn zijn de kansen groter dat een mens
zich afvraagt waarom hij zich kleedt. Een eerste antwoord is dan snel gegeven. Het
is hier eenvoudig te koud en te nat om zomaar rond te lopen en kleren geven
bescherming. Een ander antwoord zou kunnen luiden dat kleren ook mooi zijn en
‘chic’ of ‘slordig’, ‘deftig’ of ‘nonchalant’ de status representeren van hen die ze
dragen.
Naast de bescherming tegen het klimaat en het uitdragen van status heeft het dragen
van kleren nog een andere functie, die wellicht het minst bewust wordt ervaren maar
niettemin van groot belang is: de bescherming van eigen en andermans privacy, van
ieders persoonlijke waarde en deze functie staat in dit hoofdstuk centraal.
De behoefte aan een respectvolle, onderlinge afstand komt behalve in het dragen
van kleren ook op andere manieren tot uitdrukking en er zijn aanwijzingen dat deze
afstand tussen de leden van de Nederlandse samenleving de laatste decennia is
gegroeid. Op het eerste gezicht lijkt deze bewering in strijd met de feiten. Nederland
is immers het dichtstbevolkte land ter wereld en het aantal inwoners is de laatste
honderd jaar gestegen van 154 per vierkante kilometer in 1899 tot 411 per vierkante
kilometer in 1978. Toch is in dezelfde tijd ook de afstand tussen mensen grosso modo
toegenomen en groeide het aantal vierkante meters dat een individu ter beschikking
staat. Een aanwijzing voor deze ontwikkeling, die typerend is voor samenlevingen
met een hoog niveau van integratie

Paul Kapteyn, Taboe, ontwikkelingen in macht en moraal speciaal in Nederland

185
en differentiatie, vormen bij voorbeeld de woningbouwcriteria van de overheid. Zo'n
aanwijzing vormt ook de woningbouw zelf, samen met de ruimtelijke ordening van
de bebouwde omgeving, waarin ruime en toegankelijke groenstroken en andere
recreatiemogelijkheden zijn opgenomen.1
Deze ontwikkeling van meer vierkante meters per individu lijkt minder vaak
besproken dan die van meer inwoners op het gehele grondgebied. Hij is er echter
niet minder belangrijk om. Het gaat om verworvenheden die hoog gewaardeerd
worden, zoals het zelfstandig wonen van echtgenoten, andere paren of van
afzonderlijke individuen, om de mogelijkheid voor kinderen en ouders om binnenshuis
een eigen ruimte te hebben, om meer aparte werkruimtes op kantoren en bedrijven,
om naar sekse gescheiden en meer afgesloten wc.'s, om betere zitplaatsen in bioscopen
en theaters, om in één woord een grotere privacy, een grotere ruimte per persoon en
daarmee een grotere afstand tussen personen die met z'n allen op het geheel van het
grondgebied toch dichter op elkaar zijn komen te wonen.
Deze afstand is niet alleen ruimtelijk vast te stellen, hij wordt ook beleefd. Mensen
voelen die afstand, vooral als hij plotseling vermindert of verdwijnt. Dat gebeurt bij
voorbeeld wanneer twee mensen tegelijk door dezelfde deur dreigen te gaan, of bij
één en hetzelfde laatje moeten en het gevoel hebben elkaar in de weg te staan. Dat
gebeurt ook als bij een begroeting de vraag rijst hoever hij of ik zal gaan - slechts
een knik en een kort woord, of toch maar een handdruk, zelfs een schouderklop en
misschien een zoen - hoever hij of ik de onzichtbare cocon doorbreken die beiden
in snelle, nauwelijks bewuste gedachten geleerd hebben om zichzelf en de ander te
spinnen. En elke keer is het zo, dat als iemand het gevoel heeft gekregen te ver te
zijn gegaan, hem schrik overvalt en de ander gevoelens van afkeer. Hij heeft zich
niet voldoende ingehouden. Hij heeft te weinig respect getoond. Hij schaamt zich.
Hij heeft zich verlaagd óf hij heeft zich verhoogd. In beide gevallen hield hij zich
niet aan de stilzwijgend veronderstelde, wederzijdse eerbied. Hij doorbrak taboes.
Deze toegenomen psychische afstand en eerbied tussen mensen, die samenhangt
met de groeiende complexiteit van hun onderlinge afhankelijkheden waarbinnen in
het algemeen machtsverschillen afnemen en de wederzijdse rekenschap groeit, komt
- zoals gezegd -
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ook tot uitdrukking in de kleren die mensen dragen. Naast andere functies zoals
bescherming tegen hitte en kou, het uitdragen van statusbehoeften, heeft het dragen
van kleding - zonder dat men zich daarvan altijd bewust hoeft te zijn - ook tot doel
de bescherming van eigen en andermans privacy, van het wederzijds respect. Wie
zich ontkleedt, geeft zich bloot en is zowel kwetsend als kwetsbaar; wie de moeite
neemt zich te kleden, beschermt zichzelf en respecteert anderen.
Zo gaat het hier in het algemeen. Van geval tot geval bestaan er allerlei nuances en
zijn spanningen voelbaar die zijn uit te drukken met de vraag: hoever kan ik gaan,
hoever denkt hij of zij te gaan. Het steekt echter nauw en de variabele zone van het
huidoppervlak bedraagt niet veel meer dan enkele centimeters. Op sommige plaatsen
- zoals het strand - gaat het om wel wat meer. Daar werd onlangs het naakttaboe zelfs
geheel doorbroken en ontstonden na verloop van tijd enige officiële naaktstranden.
De bedoeling van dit hoofdstuk is te verklaren hoe mensen aan het taboe op het
naakte lichaam zijn gekomen en hoe zij dit taboe hebben doorbroken.
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1 Inleiding
De angst voor het naakte lichaam zoals wij die kennen, heeft niet altijd bestaan. Gelet
op de vorige hoofdstukken zal het geen verwondering wekken dat in de Middeleeuwen
de omgang met het naakte lichaam naar twee kanten extremer was. Soms werd, om
zonden te delgen of vóór te zijn, het lichaam als ‘bron van lusten’ zo veel mogelijk
aan het oog onttrokken. De kleding zelf miste dan elke accentuering en was soms
op zo'n wijze vervaardigd dat het lichaam opzettelijk gepijnigd werd.2 In andere
gevallen - en de berichten daarover zijn zeer talrijk - genoot men met volle teugen
van het genot dat het naakte of schaars geklede lichaam kon bieden. Uit de vele
taferelen en verhalen over het baden blijkt wat er allemaal in en om het water
gebeurde.
‘Neben Essen und Trinken dienten die Bäder jedoch auch einem munteren und
uneingeschränkten Liebesleben. Unzählige Darstellungen schildern diese recht freien
Gewohnheiten. Wir finden sie beim höfischen Leben und bei einfache Leute [...]
Musikanten spielten auf, Bader und Bademägde standen zu Diensten, zuweile
unterbrauch man das Bad und ging spazieren, anschlieszend wurde getanzt und das
nur zu oft in der Baderkleidung, die sparlich war.’3
Op een van de plaatjes die deze taferelen verbeelden staat het kort en bondig
geschreven: ‘Aussig Wasser, inne Wein, laszt uns alle fröhlich sein’.4
Maar niet alleen bij feestelijke gelegenheden, ook meer in het algemeen was men
minder bang om naakte lichamen te zien of te tonen. Mensen sliepen thuis en op reis
veelal naakt óf in de kleren. Ze sliepen door elkaar heen en letten niet veel op
verschillen in leeftijd en sekse.5 Zij waren meer vanzelfsprekend in elkaars nabijheid
en de psychische afstand ten opzichte van elkaar, die ook als een psychische
gevarenzone kan worden omschreven, was evenals de daarmee verbonden gevoelens
van individualiteit gering. Mensen leefden, hoewel de bevolkingsdichtheid vele
malen dunner was, in feite meer ‘op een kluitje’.
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Het hier opgeroepen beeld wekt - zoals dat al eerder het geval was - gauw de gedachte
dat het leven met de geringe distantie tussen mensen in vreugde en vriendschap werd
doorgebracht. Men vergeet dan hoe niet alleen de lusten, maar ook de onlusten
extremer werden beleefd en behalve het plezier ook de woede minder werd
teruggehouden. De zo juist genoemde badpartijen eindigden soms in hooglopende
ruzies die er mede toe leidden dat boetepredikers het baden even extreem
veroordeelden als anderen ervan genoten. Bovendien was de vrijmoedigheid in de
eerste plaats het recht van de sterksten. Ook al mochten mensen dan in het algemeen
minder bevangen zijn, zij die het minste van anderen te vrezen hadden, schaamden
zich niet om in aanwezigheid van ondergeschikten naakt te zijn. Omgekeerd echter
wensten zijzelf niet zonder meer met de naaktheid van die ondergeschikten
geconfronteerd te worden. Zij moesten zich bedekken.6 Tegelijkertijd - en dat moet
het beeld compleet maken - was de naaktheid behalve het privilege van de sterksten,
ook het ‘voorrecht’ van de zwaksten, van kleine kinderen, maar ook van mensen van
geringe komaf, voor zover zij weinig vreesden omdat ze weinig te verliezen hadden,
én voor zover zij weinig gevreesd werden omdat bij voorbeeld hun aantal gering was
en hun ziekten niet besmettelijk werden geacht. Dit samengaan van ‘sterk’ en ‘zwak’,
van ‘hoog’ en ‘laag’ zou ook kunnen blijken uit een bevel dat van hogerhand werd
uitgevaardigd. Alleen adellijke vrouwen en vrouwen van lichte zeden mochten met
ontblote borsten over straat gaan; vrouwen tussen beide in mochten dat niet.7

Eindnoten:
1 Drs. J.M. van der Weiden, lid van de vakgroep ‘Sociologie van de gebouwde omgeving’,
Universiteit van Amsterdam, verschafte mij de volgende gegevens.
a De woningdichtheid in Nederland is sterk teruggelopen (woningdichtheid: gemiddeld aantal
woningen/hectare).
Arbeiderswijken eind negentiende eeuw: ca. 150 won./ha.
Arbeiderswijken 1920-'30: ca. 80 won./ha.
Arbeiderswijken na 1945: ca. 30-50 won./ha.
Meer recent gebouwde woonwijken of steden als de Bijlmermeer in Amsterdam en Almere
zitten daar nog onder. Aan deze cijfers zit overigens wel een technisch probleem. Het is niet
altijd duidelijk in hoeverre wegen, tuinen, publieke parken etc. in de berekening zijn betrokken.
De tendens is echter duidelijk.
b De gemiddelde woningbezetting neemt sterk af (‘gezinsverdunning’). Hetzelfde woonoppervlak
wordt dus bewoond door steeds minder mensen. Hierdoor neemt het aantal inwoners van de
meeste grote steden (ook buiten Nederland) af, terwijl het aantal woningen nog steeds stijgt.
Hieronder volgen de cijfers voor het gemiddelde woonoppervlak in vierkante meters in 1964
en 1974.
Woningwetwoningen: 57 (1964) en 63 (1974).
Ongesubsidieerde woningen: 66 (1964) en 93 (1974).
Totale woningbouw: 60 (1964) en 72 (1974).
Ontleend aan Jaarverslag Centrale Dienst Volkshuisvesting, 1974, Den Haag 1975.
c De woonnormen met betrekking tot de oppervlakten zijn ook verhoogd. Zie Michel Dubois,
Peter Kamphuis, Gerrit Tamber, Ton de Wit, Woonnorm verandering, de ontwikkeling van
woonvoorschriften en -normen in Nederland, uitg. werkgroep ‘Bouwen en Wonen’, Universiteit
van Amsterdam, 1972, pp. 37, 38 en 56.
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J.M. van der Weiden wijst erop dat de vloeroppervlakte en inhoud van
‘herenhuizen’/‘burgerwoningen’ sterk gezakt lijken, maar dat daarover waarschijnlijk geen
cijfers bestaan.
Zie voor de toenemende privatisering van lichamelijke verrichtingen, Peter Reinhardt
Gleichmann, ‘Die Verhäuslichung körperlicher Verrichtungen’, in Peter Gleichmann; Johan
Goudsblom und Hermann Korte, Materialien zu Norbert Elias' Zivilisationstheorie, Frankfurt
am Main 1979, pp. 254-279.
Zie Pearl Binder, Muffs and Morals, London 1953, pp. 10 e.v.
Gisela Reineking von Bock, Bader, Duft und Seife, Kulturgeschichte der Hygiene, Köln 1976,
p. 9; zie ook Norbert Elias, Ueber den Prozess der Zivilisation, 2 Bnd., Frankfurt am Main,
Bnd. 1, pp. 219-230 (1e ed. Basel 1939).
Zie E. Bäumer, Die Geschichte der Badewesens, Köln 1903, p. 51.
Zie bijv. A. Schulz, Das häuslichen Leben der Europäische Kulturvölker von Mittelalter bis
zur zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, München-Berlin 1903, p. 141.
Zie J.M.W. van Ussel, De geschiedenis van het sexuele probleem, Meppel 1968, p. 366, nt. 11;
zie ook Norbert Elias, noot 3, Bnd. 1, pp. 219 e.v.
Zie Eduard Fuchs, Illustrierte Sittengeschichte, 3 Bnd., München 1907, Bnd. 1, pp. 176-177.
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2 Taboeëring
Tegen het einde van de Middeleeuwen en in toenemende mate tot in de achttiende
eeuw werden de protesten tegen de geringe bevangenheid sterker. Ze waren niet
afkomstig van de sterkeren en gericht op hun ondergeschikten, maar kwamen voort
uit middengroepen en droegen tevens een algemene strekking.8
Een voorbeeld hiervan bieden de veranderingen in badgewoonten. Van
verschillende kanten is erop gewezen hoe van omstreeks 1600 tot 1800 het openlijk
baden als volksgewoonte verdween.9 Ter verklaring daarvan werd en wordt dikwijls
naar hygiënische motieven verwezen. Zo zou bij voorbeeld de verspreiding van de
pest en de syfilis in de loop van de zestiende eeuw in West-Europa tot het verdwijnen
van openbare badhuizen hebben geleid.10 Het is echter op zijn minst een vraag of
deze verklaring juist is en of het hygiënische motief niet andere verhult.11 Het zou
immers kunnen zijn dat - in dit geval - het verdwijnen van het openlijk baden een
uitdrukking vormde van een grotere terughoudendheid - en een groter respect - van
mensen tegenover elkaar, die samenhing met de toenemende complexiteit van
economische en politieke interdependenties, waarbinnen burgerlijke middengroepen
aan sterkte wonnen en hun levensstijl van minder machtsvertoon dominerender werd.
De ontwikkeling in de badbepalingen voor de Seine in Parijs wijst tenminste meer
op veranderingen in machtsverhoudingen en onderlinge rekenschap, met name tussen
de seksen, dan op angst voor ziekten. Hier werd, nadat het baden in vroeger tijden
naar sekse en stand gemengd en in ontblote staat had plaatsgevonden, eerst speciaal
voor vrouwen maar daarna ook voor mannen een apart gebied afgeschermd, terwijl
men vervolgens nog wel naakt mocht zwemmen, maar niet meer naakt in de zon
mocht liggen. Deze veranderingen kunnen weinig te maken hebben met besmettelijke
ziekten en ook het feit dat in de loop van de achttiende eeuw de hogere burgerij zich
uit deze groep van badenden terugtrok, behoeft niet deze verklaring maar kan een
uitdrukking vormen van een versterkt fat-
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soensgevoel waarvoor de reeds beperkte naaktheid niettemin naakt was en daarmee
te veel.12
Maar niet alleen bij het baden, ook op andere grensgebieden tussen naakt en gekleed
veranderden de gewoonten in dezelfde richting. Mensen gingen hun naaktheid meer
bedekken, niet als ondergeschikten ten opzichte van hun meerdere, maar als
ondergeschikten van elkaar. Zij wilden gekleed zijn - om het kort maar niet onjuist
te zeggen - om zichzelf niet te verhógen en de ander niet te verlágen. Zij wilden
echter ook gekleed zijn om zichzelf niet te verlágen en de ander niet te verhógen.
Tussen deze polen van ‘hoog’ en ‘laag’ bewogen zich de gevoelens van het
maatschappelijk midden en de angst voor de extremen vormde mede het wederzijds
respect.
Een tweede voorbeeld hiervan vormt het ontstaan van speciale nachtkleding. Zoals
gezegd sliep men in de Middeleeuwen óf naakt óf in de kleren. Ook in het begin van
de zestiende eeuw was dit nog het gebruik. In een etiquetteboek van Erasmus wordt
nog nergens over nachtkleding gesproken, maar wel van het bedekt houden van het
lichaam als plicht van de ondergeschikte tegenover zijn meerderen. Even later in
diezelfde eeuw wordt er echter wel van nachtkleding melding gemaakt. Speciaal
onder vrouwen in toonaangevende standen kreeg deze ‘luxe’ een zekere verspreiding
en het heeft er enige schijn van dat men zich in deze kringen wat gereserveerder ten
opzichte van elkaar ging gedragen, ook al had deze nachtkleding behalve een
bedekkende tevens een representatieve functie en was men gewoon in bed te
‘ontvangen’.13
In de loop van de tijd breidde de gewoonte van speciale nachtkleding zich bij
middengroepen verder uit, terwijl de representatieve functies afzwakten en de
bedekkende aan betekenis wonnen. Vooral in de tweede helft van de achttiende eeuw
werd het gebruik van nachtkleding meer de gewoonte, zoals blijkt uit de verbazing
die mensen beving over wat vroeger en bij lageren en hogeren nog steeds enigszins
gebruikelijk was. De eigen vermijding van naaktheid werd vanzelfsprekend. Naakt
werd een taboe, dat waar nodig op morele en hygiënische gronden werd
gerechtvaardigd. Naakt slapen is gevaarlijk, zo luidde een mening. Het ‘veroorzaakt
een stremming van sappen en vogten’ en nachtkleding werd aanbevolen om ‘het
aanraken der teelballen te bemoeilijken, en de schaamte te onderhouden’.14
Nog duidelijker dan bij het baden lijken hier medische over-
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wegingen de morele te hulp te moeten komen. Die hulp hoeft niet met opzet
misleidend te zijn geweest. De betrokkenen zelf ervoeren waarschijnlijk een afkeer
van naaktheid waarin het hygiënische en morele nauwelijks vielen te scheiden. Het
was én ongezond én slecht; het was dus vies. In een meer gedistantieerde kijk is het
mogelijk beide te onderscheiden en bovendien de morele afkeer te doorzien als een
verinnerlijkt verbod dat van anderen geleerd en afkomstig, door het individu aan
zichzelf wordt opgelegd en samenhangt - zo wordt hier beweerd - met een groeiende
eerbied en afstand tussen mensen, wier machtsverschillen zijn afgenomen. Deze
ontwikkeling gold vooral de hogere middengroepen. Aan hen stelden de
samenlevingsverbanden waarbinnen hun machtskansen stegen, de hoogste eisen van
wederzijdse rekenschap en zelfcontrole. De achttiende-eeuwse idealen van ‘de rechten
van de Mens’ werden vooral in deze kringen gevormd en beleden, en het geloof erin
vormde één van de criteria waarmee het ‘juiste midden’ zich onderscheidde van ‘te
hoog’ en ‘te laag’. In het onderling verkeer van deze middengroepen sloeg ‘de mens’,
ondanks de idealen van wederzijds respect en rekenschap, toch in de eerste plaats
op mannen. Zij dienden te worden gerespecteerd en vrouwen dienden dat respect op
te brengen. Dienovereenkomstig moesten vrouwen hun lichaam zorgvuldiger
bedekken en mochten zij zich over het algemeen slechts dan ontkleden als het naar
de zin van mannen was.

Eindnoten:
8 Zie J.M.W. van Ussel, noot 6, p. 91.
9 Zie noot 4.
10 Zie J.M.W. van Ussel, noot 6, p. 90; en Wilhelm August Luz, Das Büchlein vom Bad, Berlin
1958, p. 74.
11 Johan Goudsblom, ‘Civilisatie, besmettingsangst en hygiëne’, Amsterdams Sociologisch
Tijdschrift, IV, 1977, p. 295, nt. 2.
12 Zie J.M.W. van Ussel, noot 6, p. 91.
13 Zie Norbert Elias, noot 3, p. 225; en J.M.W. van Ussel, noot 6, p. 364.
14 Zie J.M.W. van Ussel, noot 6, p. 89.
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3 De-taboeëring als ‘ontspanning’
De hierboven aangegeven ontwikkeling in de bedekking van het naakte lichaam
breidde zich in de loop van de negentiende en twintigste eeuw uit onder lagere
groeperingen, maar ging vanaf omstreeks 1800 gepaard met een tweede ontwikkeling
waarin de betrokken mensen juist vaker hun kleren weer geheel of gedeeltelijk
uittrokken. Het gaat hier om de opkomst van de vakantie, van vrijetijdsbesteding in
‘de natuur’.15
Al wel eerder waren mensen naar buiten getrokken. Met de toenemende pacificering
van West-Europa en met de daarmee samenhangende verhoofsing van de adel ontstond
in die kringen reeds aan het einde van de Middeleeuwen belangstelling voor het
agrarische, ‘arcadische’ buitenleven. Het leven aldaar kwam hun zoveel eenvoudiger
voor dan de ingewikkelde stedelijk-hoofse samenleving, waarin velen van hen heel
wat minder te vertellen hadden dan de voorvaderen op hun burchten. En tot in de
achttiende eeuw gaven zij aan dat buitenleven - waarin zij bij tijd en wijle herder en
herderinnetje speelden - romantische, nostalgische kleuren.16 Niet alleen bij de adel,
ook elders raakte men al eerder vanuit een stedelijke samenleving onder de bekoring
van het leven daarbuiten. In de zeventiende eeuw lieten Hollandse patriciërs zich
met hun stijgende rijkdom ‘buitens’ bouwen waar zij, zoals Huygens in ‘Hofwyck’
en Cats in ‘Sorghvliet’ aan de stedelijke druk probeerden te ontkomen, maar zich
minder dan de adel verlustigden in een romantische nabootsing van het landelijk
leven en meer nuttig vermaak vonden in tuinieren en het lezen van boeken.17
De belangstelling voor de natuur die onder de hogere en burgerlijke groeperingen
tegen het eind van de achttiende eeuw herkenbaar wordt, onderscheidt zich echter
van deze eerdere belangstelling. Vergeleken met de adel ging het al meer om een
vorm van vrijetijdsbesteding naast het steeds terugkerende werk en waren de
romantische aspecten die in zekere mate wijzen op een vlucht uit de ‘realiteit’
geringer. Men verkleedde zich niet in plaatselijke kleder-
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dracht en bleef wie men was. Vergeleken met de patriciërs stond het nuttige en
leerzame meer op de achtergrond en ging de aandacht niet zozeer uit naar het
agrarisch-ambachtelijke, maar meer naar wat nog enigszins ongerepte natuur was,
naar bergen en bossen. Vergeleken met beide is vast te stellen dat in deze vorm van
vrije tijd op overigens beschaafde wijze taboes werden doorbroken die noch de adel
noch de patriciërs uit de zeventiende eeuw in die mate in acht namen als de achttiendeen negentiende-eeuwse burgerij.
Duidelijk komt dit naar voren in de trek van de stad naar badplaatsen in het
binnenland en aan de kust. Vooral in Engeland - waarvan gezegd wordt dat tegen
het einde van de achttiende eeuw de angst voor naaktheid er groter was dan in
Frankrijk - kwamen oude badplaatsen opnieuw tot leven en kregen tot dan toe
onbekende dorpen aan de kust als badplaats bekendheid.
Het badleven dat daar ontstond betekende echter geen stap terug in de beschaving.
Er was geen sprake van dat men zich, zoals in de Middeleeuwen, gemeenschappelijk
en naakt en met veel plezier te water begaf. De afstand en eerbied was er niet
verdwenen. Hoewel het leven er voor de betere standen zeker aangenaam geweest
moet zijn, en sommige plaatsen - zoals het oude Bath - als oorden van vermaak
bekend stonden, was men zeer beducht het maatschappelijk decorum te doorbreken.
Het geschiedde strikt gescheiden. Soms bleef het zelfs beperkt tot de hotelkamer
waarin een bad met zeewater werd gevuld, maar over het algemeen liet men zich in
een koetsje de zee inrijden om vervolgens volledig naakt door een tweetal knechten
- voor wie men zich niet schaamde - enkele keren ruggelings in het zilte water
gedompeld te worden en dat was alles.
Het was een ernstige affaire. Vaak werd zo'n bad door dokters voorgeschreven.
Het zou genezend werken tegen ‘eene ziekte der zenuwen’ of andere kwalen en
heilzaam zijn voor ‘geleerden en zakenmannen die door het zittend leven aan de
schrijftafel of lessenaar hun gezondheid verzwakt hebben’. Bovendien, zo werd
beweerd, betekende het een bron van ‘nieuwe levenskracht’ voor hen die door de
harde slagen van het noodlot treurig en verslagen zijn. Voor dit alles moest het baden
in zee uitkomst bieden en gaandeweg nam het bezoekersaantal toe.18
Voor de vraag naar het waarom van deze toeloop zijn voor de hand liggende
verklaringen in omloop. Wanneer dit badleven gezien wordt als een voorloper van
het latere strandtoerisme en in
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verband gebracht wordt met de toenemende terughoudendheid, van mensen ten
opzichte van elkaar, én van de sterkere zelfcontrole meer in het algemeen, dan lijkt
het erop dat hier de druk van het dagelijks leven even werd weggenomen. Men kon
zich ontspannen. Het bevrijd zijn van de kleren en het naakte lichaam blootstellen
aan de prikkeling van lucht en water gaf het gevoel even bevrijd te zijn van de
beschavingsdwang die mensen in toenemende mate ervoeren. Zo'n interpretatie hoeft
op zichzelf niet onjuist te zijn, maar lijkt toch wat oppervlakkig. Er is waarschijnlijk
meer aan de hand. Wanneer we de twee levens van werken en vrije tijd of vakantie
met elkaar vergelijken, gaat het niet om een eenvoudige tegenstelling tussen spanning
en ontspanning. Het lijkt erop dat het in de vrije tijd niet alleen gaat om níét doen of
niet hoeven van wat anders wél moet. Het baden is - om het speciaal over het
ontkleden te hebben - niet alleen maar een kwestie van kleren uittrekken. Het gaat
ook om het vrij plotselinge, prikkelende en hartslag versnellende contact van het
hele lichaam met het koude, zoute water en het lijkt erop dat door deze prikkeling
het lichaam zich juist veeleer spant om pas vervolgens te ontspannen. Het zou kunnen
zijn dat in het ‘gewone’ leven dit ritme is verstoord en de rek uit de spanning is. Het
leven stelt hoge eisen waaraan men aan de ene kant slechts door een sterke
zelfbeheersing kan voldoen, maar waarvoor men aan de andere kant ondanks die
inspanning niet altijd de verwachte beloning en voldoening krijgt. Het lichaam raakt
zo overspannen en onderspannen en het desbetreffende individu voelt zich zowel
rusteloos als lusteloos.19 Het is mogelijk dat in dit geval, door het contact in naakte
conditie met het zeewater - wellicht toch ook samen met het stoute gevoel naakt te
zijn - de spanning even hersteld werd en mensen het gevoel kregen er weer een tijdje
tegen te kunnen. Het zou ook kunnen zijn dat deze remedie, in zekere zin net als de
kwaal, hoorde bij mensen die een bepaald civilisatieniveau hadden bereikt. Voor
mensen van een lager of eerder niveau zag het er heel anders uit. Zij begrepen het
niet en veroordeelden het, maar juist hun onbegrip en veroordeling staaft wat zo even
werd gezegd.
In een Engels boekje dat in 1806 in het Nederlands werd vertaald onder de kritische
titel De Fatsoenlijke Wereld in het Licht gesteld, wordt dit veroordelend onbegrip
onder woorden gebracht. Hier blijkt hoe inderdaad in die jaren mensen in Engeland
uit de burgerlijk-aristocratische bovenlagen het strand en de zee ontdekten en
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hoe sterk de afkeer en het onbegrip was van hen die - nog - niet met vakantie gingen.
De schrijver is op de hoogte van het medisch argument, maar hij gelooft niet in deze
rechtvaardiging en is van oordeel dat ‘Noch Bath [...] noch eenige andere plaats of
luchtstreek nimmer vermogend waren eene genezing te bewerken’. Het is zijns inziens
niet waar dat de plichten van het leven te hard op deze lieden zouden drukken. Het
is juist andersom. Zij drukken niet hard genoeg.
‘Laten wij de eenvoudige waarheid zeggen, die ziekte is van eene geheel zedelijke
aard, en dienvolgens is hare zitplaats niet te zoeken in de zenuwen, maar in het
geweten.’
De zieke wordt vervolgd ‘door de herinneringen aan de goederen die hij doorbragt,
aan den wijn die hij zoo overmatig dronk, aan de verleidingen die hij pleegde, en
aan de tweegevechten die hij ondernam’.
Voor deze ziekten werkt een verblijf aan zee slechts ten kwade. Het is daar een
poel van verderf. Slechts in ‘het knotten van de heerschappij der ondeugd’, in een
verbetering van de zeden ligt de genezende kracht.20
Het verwijt is begrijpelijk. Het typeert een lagere groepering die in hun ijver voor
een hoger niveau van zelfcontrole de betrekkelijke en tijdelijke versoepeling bij
hogere kringen - tijdens hun vakantie of soortgelijk bij het theaterbezoek of het lezen
van een roman - als een verlaging diskwalificeert, maar enkele generaties later hen
daarin zal volgen.

Eindnoten:
15 Zie Patrice Boussel, Histoire des Vacances, Paris 1961.
16 Zie Norbert Elias, Die Höfische Gesellschaft, Neuwied-Berlin 1967, pp. 320 e.v.
17 Zie Kees Schmidt, ‘Hollands buitenleven in de 17e eeuw’, Amsterdams Sociologisch Tijdschrift,
IV, 1978, pp. 434-449 en V, 1978, pp. 91-101.
18 Zie J.M. Galjaard, Pootje Baden, vaderlandse geschiedenis van het Badleven, Utrecht 1966,
pp. 31 e.v.
19 Zie Norbert Elias, ‘The Quest for Excitement in Unexciting Societies’, in Gunther Lüschen,
ed., The Cross-Cultural Analysis of Sport and Games, Champaigne, Ill., 1970.
20 Het boek De fatsoenlijke wereld in het licht gesteld is inmiddels bij de Universiteitsbibliotheek
van de Universiteit van Amsterdam zoekgeraakt.
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4 Uitbreiding van de taboespanning tegen het einde van de
negentiende eeuw
In de negentiende en twintigste eeuw breidde de spanning tussen het beschaafde
bedekken van de naaktheid en het - terzijde - beschaafd ontbloten zich verder uit.
Vooral tegen het eind van de negentiende eeuw nam de trek naar zee en meer in het
algemeen naar ‘buiten’ toe grotere vormen aan.
Ook in Nederland was het geciviliseerde baden in zee reeds in het begin van de
negentiende eeuw mogelijk en werd het geneeskundig aanbevolen.21 (In Scheveningen
was een zekere Pronk in 1808 met de exploitatie van een badhuis naar Engels
voorbeeld begonnen.) Het waren echter maar weinigen die van deze gelegenheid
gebruik maakten, zoals de koninklijke familie en de staatsman G.K. van Hogendorp
die er zijn podraga hoopte kwijt te raken.
Meer in het algemeen had men noch de mogelijkheid, noch de behoefte om op
deze overigens geciviliseerde wijze de druk van de beschaving te bestrijden. Men
had nog geen oog voor wat de natuur later aan anderen zou bieden. Zo schrijft een
dichter over Zandvoort: ‘Dit schijnt de zandzee, of nog droeviger, woestijn [...] Geen
boom, geen kruid, geen gras! Wie zou hier willen wonen?’22 Van hen die daar dan
toch hun schamele behuizing hebben opgetrokken weet hij op te merken ‘dat geen
van hen, tenzij niet goed bij het verstand, vrijwillig de zee in zou lopen’.23
Wat hier van het strand en de zee wordt gezegd, gold voor de natuur in het
algemeen. Men kwam nog weinig onder de bekoring; sterker, men voelde een afkeer.
Omstreeks het midden van de negentiende eeuw vond Potgieter de toen nog ongerepte
omgeving van Amsterdam ‘lelijk en ongenietbaar’. Jacob van Lennep achtte de
Gooise hei ‘een woestenij’.24
Maar niet veel later, zo rond 1880, begon het te veranderen. Meerdere mensen
ontdekten op uiteenlopende wijzen de ‘natuur’. Nederlandse schilders, maar ook
schrijvers en dichters, trokken in navolging van de Franse impressionisten naar buiten.
Allerlei propagandisten gingen op de waarde van de natuur wijzen en richtten
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in 1906 de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten op. Mensen gingen voor
het eerst kamperen, veelal in het verband van nieuwe jeugdverenigingen. Ook de
eerste sportverenigingen werden opgericht en - om daar de reeks mee te besluiten meer mensen, nu ook uit middengroepen, trokken naar zee. In Scheveningen werd
de accommodatie uitgebreid en kwam in 1883 de bouw van het Kurhaus tot stand.
Zandvoort werd de volgende badplaats van betekenis, terwijl in de twintigste eeuw
andere kustdorpen uit hun sluimer werden gewekt.25
De functies van al deze, deels nieuwe, deels zich uitbreidende vormen van recreatie
waarin mensen taboes doorbraken, lijken in grote lijnen gelijk aan wat boven
beschreven werd. Op het eerste gezicht mag het lijken alsof tegen het einde van de
negentiende eeuw het leven in het algemeen aan ‘ontspanning en vrijheid’ won, maar
zoals in eerdere hoofdstukken uiteengezet wijst het doorbreken van taboes, in de
omgang tussen de seksen, tussen ouderen en jongeren en meer in het algemeen op
een uitbreiding en - gedeeltelijk - op een versoepeling van die zelfcontrole. Deze
interpretatie is ook hier van toepassing.
Het ontstaan of de uitbreiding van de behoefte aan de genoemde vrijetijdsbesteding
zelf verwijst naar de hogere eisen van zelfcontrole in het ‘gewone’ leven. Zoals
gezegd groeide in de tweede helft van de negentiende eeuw het net van economische
en politieke interdependenties in dichtheid en omvang, en met de hogere eisen van
zelfcontrole die binnen de complexer wordende samenlevingsverbanden werden
afgedwongen, kregen nieuwe en grotere groepen mensen de behoefte én de kans om
tijdelijk aan de gestegen beschavingsdruk te ontsnappen en het verslapte ritme van
spanning en ontspanning te herstellen. Aan de ene kant vonden zij in de natuur de
afwezigheid van de dreigingen, de zorgen en angsten die het gewone maatschappelijk
verkeer hun bezorgde. Daar wilden zij dan ook het liefst alleen of ‘onder elkaar’ zijn,
in de eigen familie of vriendenkring, omdat ieder ander alleen al de gedachte aan die
druk kon oproepen. Aan de andere kant werden zij er geprikkeld en uitgedaagd om
door ongewone en in zekere zin niet nette bewegingen als stevig stappen, klimmen
en klauteren, het lichaam te oefenen. Ook konden zij er zich in hun verbeelding een
vagebond of zwerver wanen die de gevaren van het wilde leven de baas kon, terwijl
die gevaren in feite nauwelijks of niet meer bestonden en de zorg voor de
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beveiliging van deze ‘natuur’ niet de hunne was. Zo ook gingen zij genieten van de
schoonheid van de natuur, die waarschijnlijk dezelfde ongevaarlijke, plezierige
spanning bij hen opriep en speelden zij soms met de romantische gedachte niet slechts
tijdens de vakantie maar voor altijd dit ‘echte’ leven te leiden. De vrijetijdsbesteding
op het strand had overeenkomstige functies. Ook hier werd in de natuur met het
uittrekken van de kleren en het terzijde doorbreken van het naakt-taboe de
maatschappelijke druk even afgelegd, terwijl tegelijkertijd door het prikkelend contact
met dan weer het koude water en dan weer de warme zon - als het mooi weer was de spanning van het organisme werd hersteld.
Al deze activiteiten waren echter niet alleen een reactie op de gestegen
beschavingsdruk of de hogere eisen van zelfcontrole; zij vormen er ook zelf een
uitdrukking van en maken op deze wijze duidelijk dat - hoe vreemd het ook mag
lijken - de druk van een bepaalde beschaving op zijn eigen niveau bestreden werd.
Hoewel het verblijf op het strand en in zee, in bos en hei regelmatig de ergernis wekte
van ‘zedepredikers’, betekende deze vrijetijdsbesteding, ook al werden er ten opzichte
van zowel het verleden als het ‘gewone’ leven in het heden taboes doorbroken, geen
stap terug op de civilisatietrap. De afstand en daarmee het respect tussen de seksen
was hier niet verdwenen. Het baden geschiedde weliswaar minder geïsoleerd, de
afstand werd minder strikt geëerbiedigd en de baders zaten in steeds kleiner wordende
kostuums steeds openlijker bij elkaar; maar ondanks deze minder duidelijke, uiterlijke
kentekenen kwamen de ‘boze’ verwachtingen niet uit en wijzen de sterkere prikkels,
die de ‘zedepredikers’ tot hun veroordeling aanzetten maar die de betrokkenen zelf
konden ervaren zonder tot de verwachte handelingen over te gaan, op een sterkere
en soepeler controle van emoties en opwellingen.
Die verwachtingen waren in de eerste plaats op vrouwen gericht en bevatten
waarschuwingen vanuit een perspectief waarin mannen domineerden. Zoals gezegd
waren vrouwen, ondanks de afnemende machtsverschillen tussen de seksen en de
idealen van wederzijds respect, in deze kringen de zwakkere partij. Zij hadden zich
in de eerste plaats te bedekken en mochten zich dan pas bloot geven wanneer het de
mannelijke partij uitkwam. Vrouwen mochten en moesten zich - om hetzelfde wat
anders te zeggen - als ‘object’ van mannelijke lusten ontkleden, maar dienden zich
te schamen als ze
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ervoor uitkwamen ook zelf ‘subject’ van lusten te zijn. Overeenkomstig dit patroon
van verwachtingen werden vrouwen gewaarschuwd toen zij op ongebruikelijke
plaatsen als het strand zich gedeeltelijk van hun kleren ontdeden. Ze ontkleedden
zich immers als lustobject en konden een dienovereenkomstige benadering
verwachten. Er werd niet vóór hen gewaarschuwd. Ze werden kennelijk te weinig
als lustsúbject herkend om, behalve gevaar te lopen, ook zelf een gevaar te zijn. Ze
zaten aan zee niet in de eerste plaats om te kijken, maar om bekeken te worden en
vormden - toen en in mindere mate nog steeds - geen partij die gelijkwaardig was
aan mannen en die afwisselend keek en naar zich liet kijken. Vrouwen bleven ook
in die periode de zwakkeren en zij werden gewaarschuwd.
De bezorgdheid was doorgaans echter ongegrond. De mannelijke badgasten hielden
zich over het algemeen keurig in de hand en overbrugden voornamelijk met de ogen
en in de verbeelding de afstand tussen de seksen. Het was deze vorm van zelfcontrole
waarmee mannen uit de bovenlagen van de bevolking aan de ene kant zich hun
directere seksuele genoegens en privileges ontzegden, maar aan de andere kant zich
nieuwe mogelijkheden verschaften om aan hun trekken te komen. De gestegen
beschavingsdruk bood zijn eigen soelaas. Hun bezoek aan prostituées na beurstijd
werd strenger veroordeeld, maar het bekijken van vrouwen in half ontblote staat en
bovendien van eigen stand werd maatschappelijk getolereerd. De visuele,
denkbeeldige afstandsvermindering op het strand maakte het verblijf daar spannend
en had evenals het zoute water en het zonlicht een herstellend effect voor het ritme
van spanning en ontspanning dat in het gewone leven met zijn hogere eisen, ook
tussen mannen en vrouwen die als kameraden met elkaar om wilden gaan, soms
verslapte.

Eindnoten:
21 Zie noot 18, pp. 31 e.v.; ook uit andere bronnen blijkt dat Scheveningen pas in de loop van de
negentiende eeuw als badplaats bekendheid kreeg en in de achttiende eeuw slechts een
vissersdorp was. ‘Gebaad werd er wel, doch alles ging zeer oorspronkelijk toe’. Zie D.F.
Scheurleer, Mozart's verblijf in Nederland en het muziekleven aldaar in de laatste helft van de
18e eeuw, Den Haag 1883, p. 10.
22 Zie noot 18, p. 14.
23 Zie noot 18, p. 9.
24 Zie D. de Boer e.a. Nederland rondom 1900, Bussum 1972, p. 26.
25 Zie noot 18, p. 83.
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5 Recente ontwikkelingen
De bewering dat steeds meer mensen met het complexer worden van de
samenlevingsverbanden zowel de behoefte als de mogelijkheid kregen om in hun
vrije tijd aan de toenemende druk - op een geciviliseerde wijze - tegendruk te bieden,
wordt verder gestaafd door de ontwikkeling in recenter tijd.
Met name in de laatste decennia is het net van interdependenties zeer snel gegroeid.
Tegelijkertijd nam de vrije tijd toe en trokken steeds meer mensen ‘naar buiten’.
Sommigen van hen trokken daar hun kleren helemaal uit. Op het moment zelf waren
dat schokkende gebeurtenissen. Achteraf gezien passen zij in een langer lopende
ontwikkeling.

Een geval: het naaktstrand te Callantsoog
Vanaf de zomer 1971 verschenen er kranteberichten over het verbaliseren van mensen
die zich naakt op het strand bevonden en daarmee artikel 239 van het Wetboek van
Strafrecht overtreden zouden hebben, dat als volgt luidt: ‘Met gevangenis van ten
hoogste 2 jaren of geldboete van ten hoogste 600 gulden wordt gestraft: 1 Openbare
schennis van de eerbaarheid, 2 Schennis van de eerbaarheid waarbij een ander zijns
ondanks tegenwoordig is.’
Niet veel later werd ook melding gemaakt van gevallen waar de rechter het
ingrijpen van de politie niet legitimeerde en vrijspraak verleende. Zo'n geval deed
zich voor in het Noordhollandse Callantsoog, waar in de zomer van 1971 op
gemeenschappelijk initiatief van de gemeenteraad en enkele naturisten een proefproces
werd uitgelokt.
Al vanaf ongeveer 1950 werd op een eenzaam stuk strand halverwege de dorpen
St. Maartenszee en Callantsoog naakt gerecreëerd. Het was in beide dorpen een
publiek geheim en tot moeilijkheden had het nooit geleid. De afstand was daarvoor
te groot en de naturisten zelf waren geen ‘agressieve’ propagandisten. Zij groeven
zich
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ter plekke in en schermden zich af met barricaden van drijfhout tegen de wind en
het nieuwsgierig oog van een enkele voorbijganger.
Tegen het eind van de jaren zestig veranderde het snel. Het aantal naaktrecreanten
nam toe en hun gedrag werd vrijmoediger, waardoor de kansen op contact met andere
badgasten en op het kwetsen van hun gevoelens groeiden. Om mogelijke
moeilijkheden voor te zijn en om aan de weet te komen wat in dezen de bevoegdheden
van de gemeente en de rechten van de naturisten waren, ontstond het plan van een
proefproces, dat, gezien de vreedzame verhouding tussen beide partijen, in onderling
overleg kon worden voorbereid en uitgevoerd.
Slechts de betrokken officier van justitie was ertegen. Hij meende in dit geval geen
slapende honden wakker te moeten maken en was bang voor een gerechtelijk verbod
waar in feite geen van de betrokken partijen mee gediend zou zijn.
De voorspelling van de officier kwam echter niet uit. De rechter van de rechtbank
van Alkmaar zag geen gronden tot veroordeling. Hij sprak de twee verdachten vrij
en maakte daarmee als eerste een ‘opening’ om artikel 239 anders te interpreteren
dan tot nu toe voor dit soort gevallen gedaan was. Mede op grond van het
proces-verbaal, dat volgens de verdachten zelf door de dienstdoende postcommandant
in een voor hen pósitieve toon was opgemaakt, stelde de rechtbank vast dat er geen
sprake was geweest van kwetsende handelingen en dat er bovendien sinds 1950 nooit
geprotesteerd noch opgetreden was. Artikel 239 zou, aldus de rechtbank, voornamelijk
bedoeld zijn om exhibitionisme tegen te gaan, terwijl bij deze naturisten slechts ideële
overwegingen speelden.
De officier ging hierop in hoger beroep bij het gerechtshof te Amsterdam, dat
echter ook, met verbetering van gronden, tot vrijspraak kwam. Het Hof formuleerde
het als volgt: ‘[...] dat weliswaar is komen vast te staan dat de verdachten zich op 22
augustus 1971 geheel ontkleed op het openbare zeestrand te Callantsoog hebben
opgehouden, doch uit het onderzoek geenszins is gebleken dat de wijze waarop, de
plaats waar en de omstandigheden waaronder zulks geschiedde van dien aard waren
dat gezegd kon worden dat de verdachten als toen aldaar willens en wetens en voor
het normaal ontwikkeld schaamtegevoel kwetsende handelingen verrichtten’.
Dat was genoeg. Na de uitspraak van het Hof stelden B & W van Callantsoog een
speciale Algemene Politie Verordening op waarmee
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het zo'n vierhonderd meter strand gelegen bij de gemeentegrens met St. Maartenszee
ter beschikking stelde om naakt te recreëren. In 1973 werd de verordening voor het
eerst en bij wijze van proef van kracht om in de daarop volgende jaren met succes
te worden voortgezet. Op hoogtijdagen bezochten duizenden mensen - ook om even
langs te lopen - het stukje strand zonder dat er zich - afgezien van enige praktische
problemen die de veiligheid van zwemmers en de hygiëne betroffen - moeilijkheden
voordeden. Het eerste officiële Nederlandse ‘naaktstrand’ was een feit.

Interpretatie
Zo is het gegaan en de vraag is hoe deze taboedoorbraak valt te verklaren.
Het naturisme of in engere zin het nudisme ontstond als georganiseerde beweging
in het begin van deze eeuw met name in Duitsland maar ook in andere landen van
West-Europa zoals Oostenrijk, Frankrijk en, wat later, Nederland, terwijl Engeland
in de literatuur niet genoemd wordt. Het vormde een extreem en daarmee scherp
voorbeeld van de gedeeltelijk hernieuwde maar in ieder geval groeiende aandacht
voor de natuur waarvan boven al sprake was. Uit de geschriften van de eerste
pleitbezorgers blijkt hoe met name in burgerlijke middengroepen en vooral in
intellectuele en artistieke kringen, mensen met de gestegen welvaart en vrije tijd de
kans kregen en tegelijk de behoefte gingen voelen om zich juist tegen die welvaart
zelf en tegen de hogere eisen van zelfcontrole die daarmee werden afgedwongen, te
verzetten.26
Zoals gezegd was hun verzet extreem. Er was echter geen sprake van dat hun
extremiteit in de richting ging van ‘alles mag’. Aan de ene kant trokken zij inderdaad
de kleren helemaal uit en gingen daarin verder dan de gewone recreant, maar aan de
andere kant legden zij zich weer beperkingen op die ook die van anderen te boven
gingen. Op het lichamelijke vlak was het uiten van liefdesgevoelens ongepast en
waren minder goed controleerbare reacties als een erectie van de penis taboe.27
Bovendien was de selectie van de leden erop gericht om zoveel mogelijk echtparen
te rekruteren om daardoor de kans op moeilijkheden zo klein mogelijk te houden,
terwijl uit beschrijvingen telkens weer blijkt hoe de seksuele behoeften werden
gesublimeerd tot esthetische en gymnastische genoegens.
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Het ging om sterke, lenige, gezonde en mooie lichamen die in alle kuisheid werden
getekend, gefotografeerd en bekeken. Op andere gebieden dan het naakte lichaam
blijkt eveneens hoe strikt in feite het leven was in deze vrije tijd. Men at veelal
vegetarisch en hield van rauwkost. Men was tegen roken en alcohol drinken, en over
politiek praten was iets dat eigenlijk niet hoorde.
Het ging kortom ook bij hen, evenals bij de gewone recreanten, om de spanning
tussen aan de ene kant iets doen wat in het gewone leven niet mocht en aan de andere
kant iets niet doen wat in het gewone leven vaak wel gebeurde. De spanning was
hier alleen groter, werd consequenter volgehouden en verder doorgevoerd. Ze mochten
en moesten meer en het succesvolle streven daarnaar, binnen een kleine overzichtelijke
groep van geselecteerden, gaf en hergaf hun een gevoel van tevredenheid en
voldaanheid dat in het gewone leven met zijn ingewikkelde eisen moeilijker viel te
verkrijgen.
Deze interpretatie is ook van toepassing op de beschreven recente gebeurtenissen
en op de gegroeide belangstelling voor deze vorm van recreatie in het algemeen. Het
betreft hier een ‘gewone’ vrijetijdsbesteding waarin mensen een taboe doorbreken
en zichzelf daarmee meer toestaan dan wat elders en vroeger daar gebruikelijk was,
maar zichzelf wel degelijk in de hand houden.
Ieder die wel eens een naaktstrand bezocht heeft, zal waarschijnlijk hebben ervaren
hoe er wederom geen sprake van is dat, nu één ding niet hoeft, alles zou mogen. Het
gaat er ook hier over het algemeen keurig toe. Dit ene, duidelijke privilege is daarmee
echter niet onbelangrijk. Integendeel, het naakt zijn geeft een lekker, spannend gevoel,
niet in de zin van: nu hoeft er niets meer, of nu zou alles mogen. Het is een gevoel
van fierheid, van stout zijn, dat de associatie op zou kunnen roepen aan een ridder
die zich voor zijn naaktheid niet schaamde. Hij of zij die vermoeid en gebogen was,
richt zich weer op. Hij dúrft zich op te richten en met de schouders naar achteren
naar zich te laten kijken. Hij is niet bang. Dat gevoel is spannend en werkt
ontspannend. Het lijkt een sociale prikkeling met functies soortgelijk aan de fysische
prikkeling van licht en water.
De sociale prikkeling is echter in sterke mate denkbeeldig, ook al werkt ze wel.
In feite gebeurt er weinig. Mensen lopen of zwemmen, zitten of liggen in groepjes
vreedzaam bijeen en lijken op een verzameling dieren waarbij echter niet de leider
de kudde, maar ieder-

Paul Kapteyn, Taboe, ontwikkelingen in macht en moraal speciaal in Nederland

204
een zichzelf in de hand houdt en zichzelf en elkaar zo de feitelijke naaktheid en de
spannende gevoelens kan toestaan. Wellicht ervaart een onervaren bezoeker deze
eisen van zelfcontrole het sterkst wanneer de angst voor een erectie hem overvalt of
wanneer hij merkt dat zelfs een nieuwsgierige blik geen pas geeft en, al zijn de kleren
uit, de onderlinge afstand en eerbied moeten worden gerespecteerd. Zo gaat het en
opnieuw ligt de verklaring van deze vrijetijdsbesteding in de behoefte om gevoelens
van onlust en onrust te bestrijden die met hogere eisen van zelfcontrole kunnen
ontstaan. De toenemende interdependenties hebben deze eisen doen stijgen. Mensen
moeten zich meer inspannen, met meer mensen rekening houden. Ze moeten zich
meer inhouden, kunnen zich minder laten gaan en krijgen bovendien niet altijd de
verwachte beloning en voldoening. Op het strand legt men met de kleren in zekere
mate die - soms tevergeefse - moeite af en stelt zich tegelijkertijd eisen van fatsoen,
maar ook van lichaamsverzorging en -oefening waaraan men wel kan voldoen en
zowel spanning als bevrediging ontleent.
Maar tegelijk is deze vorm van recreatie ook alleen maar mogelijk omdat met de
toenemende complexiteit mensen de vrije tijd hebben gekregen en bovendien hun
onderlinge rekenschap en afstandsbewaring zo sterk en soepel is geworden dat zij
het aankunnen bloot en spannend, maar toch vreedzaam bij elkaar te zijn. Deze twee
verklaringen horen bij elkaar en zoals zij inzicht geven in het ontstaan van het
naaktstrand, zo geven zij dat ook in de gelijktijdige groei van activiteiten met dezelfde
spanningsherstellende functies, zoals aandacht voor de ‘natuur’ en beoefening van
sport.

Eindnoten:
26 Zie voor het ontstaan en de verdere geschiedenis van het ‘nudisme’ en ‘naturisme’ Richard
Ungewitter, Nacktheit und Kultur, Stuttgart 1913; Walter Heitsch, Freikörperkultur, Hamburg
1925; B. Evenhuis, Het Naakte Bestaan, Utrecht-Antwerpen 1964; en Naturisme, kwartaalblad
van de Nederlandse Federatie van Naturistenverenigingen (NFN), Den Haag.
27 Zie voor een discussie over dit taboe tussen naturisten ‘Wat willen wij in Zon en Leven en wat
willen wij niet in Zon en Leven’ uit Verslag studiedag ‘Erotiek en Naturisme’, uitgave ‘Zon
en Leven’, Nederlands Verbond van Naturisten, Den Haag 1972.
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Hoofdstuk VI
De rol van de godsdienst in de ontwikkeling van
beschavingstaboes
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Op de vraag hoe mensen aan de psychische remmingen zijn gekomen die wij taboes
noemen klinkt vaak een antwoord dat op godsdienst betrekking heeft. Het zou de
kerk zijn, het christendom of meer in het bijzonder het calvinisme of het
rooms-katholicisme dat mensen zo terughoudend heeft gemaakt.
Deze verklaring is een andere dan ik in de voorgaande hoofdstukken geprobeerd
heb te geven. Met behulp van het inzicht dat de civilisatietheorie van Norbert Elias
heeft te bieden wees ik op ontwikkelingen in machtsverhoudingen waarbij in het
algemeen gesproken de verschillen in macht tussen mensen afnamen, de betrokkenen
dienovereenkomstig meer gelijkelijk rekening met elkaar gingen houden en hun
directe opwellingen meer terughielden en reguleerden. De ‘motor’ van deze
ontwikkelingen vormden maatschappelijke processen van integratie en differentiatie
waarbij steeds meer mensen op meer manieren en over grotere afstanden van elkaar
afhankelijk werden. Wanneer hierin een versnelling optrad, verminderden de
machtsverschillen dienovereenkomstig en veranderde de vorm en het niveau van
zelfcontrole op een in het oog springende manier. Mensen gingen vrijer en gelijker
met elkaar om, maar stelden tegelijkertijd hogere eisen aan elkaar en zichzelf.
De introductie van het begrip ‘taboe’ in West-Europa vormde één van de
aanwijzingen dat tegen het einde van de achttiende eeuw de zelfcontrole bij bepaalde
groeperingen in die mate aan intensiteit, gelijkmatigheid en reikwijdte had gewonnen
dat het besef ervan bij de betrokkenen in zekere zin verzwakte. Hun eigen
terughoudendheid kwam hun ‘natuurlijk’ en vanzelfsprekend voor. In de loop van
de tijd breidden deze beschavingstaboes - want daarover ging het - zich met
vertragingen en versnellingen verder uit over andere groeperingen. Het typerende
was dat bij zo'n versnelling het accent voor de betrokkenen in eerste aanleg op het
verzet lag tegen verouderende restricties, tegen ‘autoritaire’ verhoudingen en
statusverschillen die hun machtscorrelaat verloren, en tegelijk op ge-
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voelens van bevrijding en solidariteit. Taboes werden doorbroken. Het besef van
nieuwe restricties die zij met de wijdere en meer complexe
afhankelijkheidsverhoudingen en de geringere machtsverschillen elkaar afdwongen,
drong niet of pas later door, en in zoverre werden taboes juist bevestigd en versterkt.
Deze verklaring van taboeëring is een sociale, wat wil zeggen dat de psychische
veranderingen in mensen worden verklaard uit de dynamiek die inherent is aan de
figuraties waarin de betrokken mensen leven. Het predikaat ‘sociaal’ wil in dit geval
niet zeggen dat het hier slechts om één soort verklaring gaat, of - in andere woorden
- om één bepaald perspectief. De bewering is dat het hier om de verklaring gaat.
Deze pretentie roept gemakkelijk kritiek op. Eén van de mogelijke vormen van kritiek
komt voort uit de godsdienstige verklaringen van beschavingstaboes en daarover
gaat dit hoofdstuk.
Gezien de veranderingen in Nederland gedurende de laatste tien à vijftien jaar ligt
de gedachte voor de hand dat godsdienst iets met beschavingstaboes te maken heeft.
Het waren vooral protestants-christelijke en rooms-katholieke groeperingen die zich
gekwetst voelden door allerlei schokkende gebeurtenissen, maar die zich later op
grote schaal gewonnen gaven.1 Zij maakten wat dat betreft het meeste mee. Een
verband tussen godsdienst en taboes lijkt dan ook moeilijk te ontkennen. De vraag
is echter welk verband.
In het onderstaande zal ik proberen duidelijk te maken dat godsdienst in het
algemeen niet als verklaring kan worden opgevoerd. Godsdienst is geen ‘constante’.
Godsdienstige gevoelens, opvattingen en praktijken veranderen, gelijk de zelfcontrole
van mensen, als functies van toenemende interdependenties. Ik zal aangeven hoe
deze samenhangende ontwikkeling van godsdienst en zelfcontrole verloopt en meer
speciaal uiteenzetten dat noch de grote godsdienstigheid in de Middeleeuwen, noch
die ten tijde van de Reformatie, maar de godsdienstige veranderingen in de loop van
de achttiende eeuw aansluiten op de ontwikkeling van beschavingstaboes. Ik zal ten
slotte duidelijk maken hoe de verdere ontwikkeling van deze achttiende-eeuwse
godsdienstige gewoonten samenhing met het doorbreken van beschavingstaboes in
de negentiende en twintigste eeuw.
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1 Grote godsdienstigheid en geringe zelfdwang
Algemeen beeld
In vorige hoofdstukken heb ik af en toe verwezen naar de Middeleeuwen als een tijd
waarin de machtsverschillen relatief groot waren en de mate van terughoudendheid
gering. Beschavingstaboes, zoals wij die kennen, kwamen niet voor. Net als deze
geringe psychische geremdheid verrassen ook de godsdienstige gevoelens,
voorstellingen en gebruiken. Ze zijn ons vreemd en misschien wel in de eerste plaats
door hun alles omvattend karakter. Het hele leven lijkt godsdienstig beleefd en het
ons vertrouwde onderscheid tussen ‘profaan’ en ‘heilig’ wordt veel minder scherp
getrokken. ‘Alles lijkt verzadigd met godsdienstige voorstellingen. Daar is geen ding
en geen handeling, waarin niet voortdurend de betrekking [...] tot het geloof wordt
gelegd’.2 Deze vaagheid van het onderscheid tussen profaan en heilig is niet alleen
vreemd maar ook misleidend. Het sterk penetrerende karakter van de godsdienst kan
al snel de gedachte doen ontstaan dat het leven behalve religieus ook ‘vroom’ was
in de zin van ingetogen. Mensen lijken op hun hoede en bedachtzaam en zeer bewust
van hun tekortkomingen wanneer zij elkaar beperkingen opleggen die lopen van
grote ‘vrij’-gevigheid tot strenge ascese en zelfkastijding. In de vele boete- en
biechtboeken lijkt een indringend schuldgevoel te worden aangekweekt met een keur
van regels en sancties: in de eerste plaats de tien geboden, die ook wij nog wel kennen,
maar daarnaast de zeven hoofdzonden - hoogmoed, hebzucht, onkuisheid, nijd,
onmatigheid, gramschap, traagheid - en de zeven hoofddeugden - geloof, hoop, liefde,
wijsheid, moed, gematigdheid, rechtvaardigheid - aangevuld met een menigte
biechtvragen over vloeken, stelen, gokken, maskers dragen, vrijen, liegen en wat
dies meer zij, doorspekt met onmogelijke zonden om de aandacht van de biechteling
gevangen te houden en het automatisch schuldbelijden tegen te gaan. Bovendien
waren de boete- en biechtboeken dan ook nog uitgesplitst en verbijzonderd
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naar standen en beroepen - voor rechters en advocaten, notarissen en magisters,
doctoren en leerlingen, dokters en apothekers, kooplui en mechanikers, wevers en
waarden, slagers en bakkers, smeden en toneelspelers.3 De vroomheid en
ingetogenheid lijkt groot en zou in tegenstelling tot wat eerder werd beweerd op een
hoog niveau van zelfcontrole kunnen wijzen. Deze gedachte is echter onjuist. De
vaagheid van het onderscheid tussen profaan en heilig betekent niet dat het hele leven
vroom was. Wel kan er inderdaad van vroomheid gesproken worden, maar deze
ingetogenheid ging gepaard met of speelde zich af vlak naast een vermetel vloeken
waarmee God werd uitgedaagd Zijn macht te bewijzen. Beide gebruiken waren
godsdienstig, maar de ene onderdanig en de andere trots en opstandig. Beide waren
even extreem en getuigen samen van een laag niveau van zelfcontrole. Zoals hun
sociale omgang zo was ook hun religieuze. In hun belevingswereld stond God nog
niet op een eerbiedige afstand. Hij was dichtbij. De gevoelens van verbondenheid
en afkeer, van trouw en spot voor Hem, waren even grillig, intens wisselvallig en
ongeremd als die van mensen voor elkaar. Zoals de ‘hogere’ en ‘sterkere’ zich kon
laten gaan tegenover de ‘lagere’ en ‘zwakkere’, zo beschouwde de adellijke bovenlaag
het zich vloekend meten met God als zijn privilege en hadden de lagere standen
onderdanig te zwijgen,4 wat ze overigens niet deden.
Ook diezelfde boete- en biechtboeken bieden juist door de talrijke regels en sancties
een zicht op evenzovele ongeremde gewoonten, die dan weliswaar bestreden werden,
maar pas later meer in onbruik raakten.
Ze vertellen over het doden van eigen vrouw, van eigen kinderen, van vader en
moeder, over ontucht tussen deze familieleden, over ongebreidelde dronkenschap
en schranspartijen, over stelen, dobbelen, hoereren buiten en ook binnen kloosters.
‘In honderd vormen wordt de zedewet geschonden,’ verzucht een schrijver die in
het begin van deze eeuw verschrikt de deksel licht van het christelijk verleden.5 Als
typering is deze uitspraak echter niet juist en zegt meer van hem en van de
beeldvorming in de negentiende eeuw dan van de Middeleeuwen zelf.
Het ontbrak mensen juist aan het besef dat er iets als een zedewet zou zijn die zij
dan wel of niet zouden overtreden of sterker nog, hun ontbrak die zedewet zelf. Deze
constructie is een vrucht van een hoger en meer vanzelfsprekende vorm van
zelfcontrole, komt pas
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veel later in mensenhoofden op en ontbreekt in de Middeleeuwen. Het sterk religieuze
karakter van het leven in die tijd laat juist zien hoe weinig de gebeurtenissen
geïnterpreteerd werden zoals wij dat doen: enerzijds als de weloverwogen handelingen
van individuen die weten wat zij beter wel of niet kunnen doen, en anderzijds als op
zichzelf ongewilde effecten van blinde processen binnen mensen, tussen mensen en
van de ‘natuur’. Voor hen was het hele leven nog veel meer bepaald door God en
duivel die met het oog op elkaar en op hen, de loop der gebeurtenissen bepaalden.
Hoe zou het ook anders?
In samenlevingen met een geringe mate van integratie en differentiatie als de
Middeleeuwse zaten mensen nog sterk gevangen in de vicieuze cirkel van grote
grillige gevaren en eigen onkunde daarvan. Omdat deze gevaren groot en grillig
waren, was het moeilijk de aard en herkomst ervan te doorgronden en omdat de
onkunde groot was en de reacties daarop grillig, bleven de gevaren dat ook. In deze
klem gestrikt vonden angsten en verwachtingen van mensen een uitdrukking die wij
ter onderscheiding van andere, godsdienstig zijn gaan noemen. De gebeurtenissen
en vooral de gevaarlijkste werden sterk ervaren als waren zij door machten met
menselijke eigenschappen uitgerust - door God of duivel - gewild. De reacties waren
dienovereenkomstig en werden bepaald óf door de angstige hoop God of duivel
gunstig te stemmen óf door woedende trots hen de baas te kunnen.6
In deze wereld was niet alleen het onderscheid tussen profaan en heilig vaag, maar
ook dat tussen menselijke en natuurlijke gebeurtenissen en daarmee het onderscheid
tussen blind verlopende processen en die waarop in mindere of meerdere mate de
woorden ‘met opzet’ en ‘per ongeluk’ van toepassing zijn. Een ziekte maar ook een
toornig mens heetten beide ‘boos’. Achter beide bedreigingen werden overwegingen
van God of duivel gezocht en voor beide zocht men gelijksoortige remedies.
De ziekte was nog minder een proces dat los van bedoelingen verloopt en de
toornige was nog niet ‘slecht’ in de morele zin van het woord. Zo was ook het woord
‘zonde’ dat voor ons een morele klank heeft gekregen, van toepassing op beide
soorten gebeurtenissen, net als het woord ‘reiniging’ dat bij ons een meer fysische
betekenis heeft gekregen.7
Het valt niet mee om van deze wereld een goede voorstelling te
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geven. De onderscheidingen die ons in eerste instantie ten dienste staan, hebben hier
hun kracht en betekenis verloren en wekken misverstand. De gevaren, de onkunde
en de angsten zijn ons vreemd. Godsdienst is voor ons, voor zover we het nog kennen
en niet alleen maar raar of curieus vinden, een persoonlijk gevoel, een persoonlijke
verbeelding die we duidelijk weten te scheiden van wat er dagelijks om ons heen
gebeurt. Godsdienst was voor hen een middel om te overleven, zelden afdoende maar
bij gebrek aan effectievere middelen altijd noodzakelijk om angstgevoelens die uit
zichzelf om vermindering vragen de baas te kunnen, het leven enigszins overzichtelijk
te maken en zin te geven. Godsdienst was ook niet persoonlijk of privé. In
godsdienstige voorstellingen en gebruiken herkenden mensen elkaar als leden van
één en dezelfde groep.

Ontwikkelingen
Het begrip Middeleeuwen slaat op een periode van ca. 500 tot ca. 1500. Dat is een
lange tijd en het zo juist geschetste beeld is dan ook te grof en vooral te statisch om
de loop der gebeurtenissen recht te doen. Tijdens die duizend jaar veranderden
godsdienstige voorstellingen, gevoelens en gebruiken en deden zich reeds de eerste
tekenen voor van een ontwikkeling die in latere tijden duidelijker wordt.
Al klinkt het wat tegenstrijdig met het voorgaande, in feite was al vanaf het begin
van de Middeleeuwen een strijd gaande om religieuze praktijken die binnen
stamverbanden werden beoefend van hun meest ‘bijgelovige’ en vaak meest wrede
rituelen te zuiveren. Het gaat hier om de strijd tussen wat al te massief het christendom
wordt genoemd en wat vanuit dat perspectief het heidendom heette. Deze strijd
duurde zeker tot in de dertiende eeuw en op vele plaatsen nog langer, zodat de
Middeleeuwen niet zo christelijk waren als wel wordt voorgesteld, maar het veeleer
werden.
De niet aflatende bekeringsijver en de uiteindelijke zege van het christendom
vormden een onderdeel van het proces van toenemende interdependenties. Zoals
bekend ontstond het christelijk geloof binnen de grenzen van het Romeinse Rijk en
won het vooral in het Westen aan aanhang toen dit gedeelte intern en extern verzwakte
en in de loop van de vijfde eeuw ten onder ging. Het christendom werd hier in de
strijd tegen de ‘barbaren’ de godsdienst van de politieke

Paul Kapteyn, Taboe, ontwikkelingen in macht en moraal speciaal in Nederland

212
verliezers, maar voor zover het in de daarop volgende ‘donkere tijden’ ging dienen
om het culturele erfgoed enigermate te bewaren, tevens die van de culturele
overwinnaars, levend in de spanning tussen wat Augustinus in de jaren na de
verovering van Rome door de Westgothen in 410 uitdrukte als de ‘civitas terrena’
en de ‘civitas Dei’, tussen ‘Aarde’ en ‘Hemel’, soms belichaamd in de figuren van
keizer en paus.8
De cultuurbewarende functies van het christendom werden sterker toen aan de
grootste desintegratie een eind was gekomen en met de opkomst van het Frankische
Rijk, onder eerst de Merovingische en later de Karolingische vorsten, in de zevende
en achtste eeuw nieuwe, zij het nog niet vóórtdurende integratiebewegingen
ontstonden. Het ‘vreemde’, uitheemse christendom werd aangewend om de ‘heidense’
godsdiensten van onderworpen stammen met de daarbij behorende
identificatiegevoelens waarvan de reikwijdte beperkter was, te bestrijden met een
godsdienst die wijdere identificatiemogelijkheden bood, allerlei stam- en
streekgewoonten als bijgeloof aanmerkte en bovendien een zeker niveau van
organisatie en geletterdheid had bewaard. Zo begon de langdurende kerstening van
West-Europa. Een vreemde God werd ingehaald en toegejuicht - Vivat qui Francos
Deligit Christus9 - omdat hij eerst nog alleen de Franken, maar later West-Europa in
zijn geheel had uitverkoren.
Wereldlijke en geestelijke macht versterkten daarbij hun posities maar waren
tevens beducht om ten opzichte van elkaar geen terrein te verliezen.
De processen van integratie verliepen met vele terugslagen: de verspreiding van
het christendom en de civiliserende werking ervan eveneens. Pas in de tijd van de
kruistochten, dus na het jaar 1000, werden de gevaren uit het Zuiden en het Oosten
enigermate bedwongen, en kwamen de grenzen naar buiten toe vaster te liggen. Intern
werden oude, heidense gebruiken vreemder; de bewoners gingen elkaar meer als
Christenen herkennen en lazen het ‘mens zijn’ van anderen af aan hun vermogen het
‘Onze Vader’ of het ‘Credo’ uit het hoofd te leren. Te midden van bloedige vetes en
oorlogen gingen zij een aantal zij het spaarzame egards voor elkaar in acht nemen
die opgesteld werden in wat de ‘Treuga Dei’ heette ofwel de Vrede Gods binnen het
‘Corpus Christianum’.10
Ook op andere gebieden deden zich in de tweede helft van de Middeleeuwen
veranderingen voor in de godsdienstige voorstel-
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lingen en praktijken die, behalve een bewijs te zijn van de gevestigde macht van de
christelijke organisatie, de kerk, een civiliserende werking hadden en wijzen op een
toenemende zelfcontrole. De contouren zijn nog vaag, maar zij ontlenen hun betekenis
in dit verband aan het feit dat zij later scherper worden en samenhangen met het
ontstaan van ‘taboes’. Omstreeks 1200 - om precies te zijn in 1215 - werd door het
vierde Lateraanse concilie de persoonlijke biecht - de oorbiecht - aanvaard. Al langer
was het een gebruik om boete te doen en om naast een vermetel ‘pluk de dag’ in
vrome vormen van zelfkastijding, van aalmoezen en ascese de gevaren van het leven
te bezweren en de slagen ervan te boven te komen. De ordening hiervan was echter
gering en de belijdenis der zonden geschiedde meestal collectief. Met de officiële
invoering van de oorbiecht en met de steeds weer klinkende oproep regelmatig te
biechten en de bekentenis toch vooral een zaak van het hart, van de ‘innigheyt’ te
laten zijn, werd het persoonlijk karakter sterker, de discipline vergroot en kan worden
geconstateerd dat aanzetten tot een sterkere zelfcontrole, tot gewetensvorming
duidelijker werden.11
Niet alleen uit officiële besluiten, ook uit geschriften van afzonderlijke mensen
spreekt hier en daar een minder exclusieve aandacht voor daden alleen en een sterker
besef van de menselijke mogelijkheid eigen daden enigszins te bepalen en daarvoor
dan ook verantwoordelijk gesteld te worden naar de mate waarin iemand iets met
opzet gewild heeft of het hem per ongeluk is overkomen.
Een zeer vroeg en daarmee twijfelachtig, maar intrigerend voorbeeld biedt Abélard.
Hij leefde van 1079 tot 1142 en is misschien het bekendst gebleven als de minnaar
van Héloise. Zijn leven geeft aan de ene kant een beeld van Middeleeuwse praktijken.
Hij werd om het meest aangrijpende te noemen, ontmand toen de oom van Héloise
bemerkte dat hij niet alleen een kind bij haar had verwekt, maar bovendien weigerde
deze ‘smet’ uit te wissen door haar publiekelijk tot vrouw te nemen. Hij trok zich
daarop terug in een klooster en wist haar te overtuigen hetzelfde te doen. Aan de
andere kant echter lijkt hij in zijn tijd misplaatst. Hij schreef uit het klooster
liefdesbetuigingen aan Héloise met een ingetogen tederheid die niet los gezien kan
worden van zijn verminking en zeker in latere tijden romantisch zal zijn aangezet,
maar toch ook een eerste voorbeeld kan vormen van een later meer gebruikelijke
omgang tussen mannen en vrouwen. In ieder geval corresponderen deze brieven vol
zelf-
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reflectie met wat hij meer officieel schreef. Eén van die geschriften heet ‘Ethiek of
ken u zelf’. Abélard spreekt daarin over de zonde en vraagt waar deze haar plaats
heeft in de mens. Hij antwoordt: in het midden tussen het ‘vitium animi’ en de ‘actio
mala’. Het vitium animi is de hang naar het slechte die tot slechte daden geneigd
maakt; maar deze neiging is nog niet zelf zonde, veeleer bestaat de deugd daarin dat
men deze neiging bestrijdt en overwint. Eerst wanneer wij het bewust eens worden
met de neiging tot het boze, zondigen wij. De consensus maakt de zonde uit.
Deze toestemming in het boze is niet identiek met de wil, die Abélard gelijk stelt
aan begeerte; zolang de mens de slechte neiging weerstaat zondigt hij niet, want de
lust naar het kwade is eenvoudig onvermijdelijk: ‘non voluntas, sed voluntatis
consensus damnabilis est.’ Evenmin draagt de daad bij tot de schuld. Ook deze is op
zichzelf niet schuldig. Pas wanneer de daad bewust gewild is, spreekt Abélard van
zonde.12
Een ander en later voorbeeld van grotere aandacht voor de ‘ruimte’ tussen
menselijke opwellingen, neigingen en daden die daar het gevolg van zijn, voor met
andere woorden de mogelijkheden van zelfcontrole, van gewetensvorming, biedt de
al eerder genoemde en vooral als pedagoog bekend gebleven Johannes Gerson, die
leefde van 1363 tot 1429.
Hij was een groot voorstander van het biechten en pleitte voor een intensiever en
meer regelmatig gebruik. Hij schreef ook zelf biechtboeken en in een begeleidende
tekst geeft hij aan hoe bij het biechten niet alleen gestraft en vergeven wordt maar
hoe mensen ook en allereerst het beséf van schuld en daarmee de kennis van wat zij
willen maar niet mogen, moet worden bijgebracht. Onwetendheid geldt niet langer
als excuus. Hij merkt op dat ‘veel simpele mensen ut versumelheit of onwetendheit,
die hen niet en onsculdicht maer meer besculdicht, die manieren ende ghedaenten
der sonden niet en weten. Daer om is hier dese tafel geset, de welke als die biechten
wille met overdachticheit ouersien, mogen haer sonden salichlic bekennen ende in
der gehoechenisse onthouden, ende profitelic biechten [...] Als du dan biechten wilste,
selstu yerst dyn consciencie ondersoeken, ende ondervragen diy selven [...]’.13
Het was ook dezelfde Gerson die aangaf dat godsdienstige praktijken niet alleen
een middel zijn tot een sterkere zelfcontrole, maar dat deze praktijken en de ermee
gepaard gaande gevoelens zelf be-
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heerster werden. Hij waarschuwde niet ondanks, maar dank zij zijn grote vroomheid,
voor een al te ongebreideld geloof dat volgens hem voortspruit niet uit Goddelijke
gaven, maar uit ‘sola hominum phantasiatione et melancholica imaginatione’.14 Hij
keerde zich ook tegen het veelvuldig vloeken, maar was juist voor minder strenge
maar effectievere straffen. Tegelijkertijd waarschuwde hij al te vrome zielen ook
weer niet al te kuis te willen zijn.15 Gerson is een dankbaar voorbeeld, niet alleen om
zoals in hoofdstuk IV gebeurde, de groeiende ‘afstand’ tussen ouderen en jongeren
aan te geven, maar nu ook om overeenkomstige godsdienstige ontwikkelingen te
illustreren.
Maar zoals gezegd, het gaat allemaal nog om aanzetten tot veranderingen die pas
later duidelijker en algemener worden. In zijn tijd zaten mensen nog sterk gevangen
in die vicieuze cirkel van grote gevaren en eigen onkunde. Het leven was vol geloof
en dus vol bijgeloof, de scheiding tussen profaan en heilig, tussen menselijke en
natuurlijke samenhangen, tussen per ongeluk en met opzet was nog vaag.
Godsdienstige en andere opwellingen werden nog weinig geremd.
De gedachte dat er een dwingend verband zou bestaan tussen de godsdienst of het
christendom in het algemeen en beschavingstaboes - waartoe huidige functies van
het woord ‘christelijk’ enige aanleiding geven - lijkt onjuist te zijn.

Ten tijde van de Reformatie
Behalve het woord ‘christelijk’ heeft ook het woord ‘calvinistisch’ in onze taal
associaties met beschavingstaboes. Calvinistisch staat voor ‘steil, streng,
gewetensvol’.16 Voor onze tijd lijkt deze verbinding niet zonder grond en dit wekt
verwachtingen in de tijd van de Reformatie tekenen van taboeëring te vinden die
samenhangen met de reformatorische opvattingen en gebruiken. Deze verwachtingen
worden, voor zover ik heb kunnen nagaan, niet bevestigd. In de vorige hoofdstukken
heb ik aangegeven dat vooral in de loop van de achttiende eeuw de zelfcontrole
dwangmatige trekken gaat krijgen. In dit hoofdstuk zal ik duidelijk maken dat ook
in die tijd de godsdienstige opvattingen, gevoelens en gebruiken zelf terughoudender
worden en de godsdienst legitimerende functies krijgt ten opzichte van de toenemende
terughoudendheid in het algemeen. In de acht-
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tiende eeuw begint duidelijker dan voorheen meer wetenschappelijk georiënteerde
kennis van natuurlijke en menselijke processen oriënterende functies van de godsdienst
over te nemen, nationale en klasse-gerichte ideologieën dringen zich in de plaats van
identificatiefuncties die de godsdienst biedt, terwijl in de godsdienstige voorstellingen
en gevoelens zelf God verschuift in de richting van de eerste oorzaak of het laatste
doel van het universum en tegelijkertijd verinnerlijkt tot de ‘stem van het geweten’.
Maar zover is het in de zestiende en zeventiende eeuw nog niet. De godsdienstige
woelingen van die jaren geven nog weinig van deze ontwikkelingen te zien en vormen
daarin dan ook geen breuk met Middeleeuwse opvattingen en praktijken. De
leerstellige strijd die zich vaak toespitste op de verhouding tussen ‘geloof en werken’
en op de al dan niet ‘vrije wil’ lijkt geen discussie tussen verouderende en
vernieuwende voorstellingen, maar een tegenstelling die al eeuwenlang partijen
verdeeld hield en tegelijk aan elkaar bond. Telkens weer laaiden de meningsverschillen
op over de vraag of nu alle eer aan God kwam en de mens voor al zijn wel en wee
aangewezen was op Zijn ondoorgrondelijk besluit, of dat de mens toch enige
speelruimte was toebedeeld om God wel of niet gunstig te stemmen. De gevoelens
en opvattingen - die wellicht eenvoudig zijn weer te geven met de voegwoorden
‘opdat’ en ‘omdat’, waarbij dan de ene partij zijn gehoorzaamheid rechtvaardigt
‘omdat’ God de mens überhaupt geschapen heeft en naar zijn nederige staat wil
omzien en de andere ‘opdat’ Hij dat ook zal blijven doen - lagen naar alle
waarschijnlijkheid in het ‘gewone’ leven minder ver uiteen. De meningen raakten
pas dan gepolariseerd, wanneer de partijkeuze samenviel met die vóór of tégen de
paus en de officiële organisatie. Zoals zich laat begrijpen koos de antikerkelijke partij
voor de ‘omdat’-redenering. In deze voorstelling van zaken kon de kerk immers niet
uitmaken wie wel of niet de gunst van God verdiende en hadden haar
controlemiddelen als biecht en aflaat hun grootste gewicht verloren. De kerkelijke
partij zelf zag zich zodoende gedwongen de ‘opdat’-redenering extra te onderstrepen
om de eigen positie te behouden en te legitimeren. Het heeft er nu alle schijn van dat
met de Reformatie deze tegenstellingen binnen de ‘paradigm community’ of
argumentatiegemeenschap, die West-Europa als het Corpus Christianum vormde,
opnieuw en extra verscherpten.
Met de groei van wat later nationale territoria zullen worden en
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met het sterker worden van de daarmee verbonden vorstenhuizen, met ook de
afnemende invloed van de lagere adel en de toenemende sterkte van burgerlijke
groeperingen gaan coalities van wisselende samenstelling de ‘omdat’-redenering van
de reformatoren gebruiken om eigen posities te behouden of te versterken door ze
godsdienstig te legitimeren. Het meest succesvol gebeurt dit in Noordwest-Europa.
In het gebied dat later Nederland ging heten, ontstond iets van een verbond tussen
de lagere adel en burgerlijke groepen die zich keerden tegen keizer en paus, maar
dikwijls in verwarring raakten zo gauw deze twee elkaar bestreden - wat bij voorbeeld
het geval was toen Karel V Rome bezette en de paus gevangen nam.17 In Engeland
was het de centrale vorst zelf die zich tegen de paus keerde, terwijl het huis Stuart
waarmee hij rivaliseerde, voorlopig het katholicisme trouw bleef. In Noord-Duitsland
was het dan weer de lagere adel die zich tegen keizer en paus te weer stelde.
Het zou een misverstand zijn te menen dat het bij al deze partijen en coalities
daarvan vooral om godsdienstige kwesties zou gaan. Deze verdwenen uit het centrum
van de aandacht vaak zonder opgelost te zijn zo gauw nieuwe verhoudingen zich
consolideerden. Ze werden gebruikt ter legitimering en boden de mogelijkheid
antipapistische sentimenten onder ‘het volk’ te prikkelen en te eigen gunste om te
buigen in nationaal-religieuze richting.
Maar niet alleen uit de leerstellige conflicten, ook uit het gelovige leven waarin
de Reformatie partij was spreekt weinig of niets van nieuwe ontwikkelingen in
godsdienst die een uitdrukking vormen van en aansluiten op een sterkere zelfcontrole.
Het waren niet in de eerste plaats reformatorische groepen die zich uitspraken tegen
het geloof in de duivel of tegen de steeds weer terugkerende ketterverbranding en
heksenvervolging. Zij leken er zelf in te geloven. Zij waren het evenmin die een
sterkere nadruk legden op het persoonlijke karakter van het geloof, op de vrijheid
van consciëntie, en het zou bovendien onjuist zijn de protesten van predikanten tegen
kermissen en toneelvoorstellingen te interpreteren als een teken van een sterkere
zelfcontrole. Het ging hier veeleer om een vroomheid die net als die kermissen zelf
in ongebondenheid aan de Middeleeuwen doet denken.18 Ook de mogelijke gedachte
ten slotte dat juist binnen reformatorische en calvinistische groeperingen een
‘kapitalistische geest’ zou worden aangekweekt, moet van de hand gewezen worden.
Religieuze geschriften waaruit dit zou kunnen blijken zijn moeilijk

Paul Kapteyn, Taboe, ontwikkelingen in macht en moraal speciaal in Nederland

218
te vinden en uit een van de weinige geschriften uit Nederland die voor zover bekend
over beide gaan, blijkt juist het tegendeel.19
Met de constatering van de weinig opvallende betekenis van de Reformatie voor de
ontwikkeling van de civilisatie - hoe belangrijk voor de betrokkenen de strijd ook
geweest mag zijn - wil echter niet gezegd zijn dat het in deze tijd überhaupt aan
vernieuwingen ontbrak, die aansloten op tendensen in de Middeleeuwen en vooruit
liepen op veranderingen in latere tijden. Ze waren er wel, maar speelden bij andere
groeperingen dwars door de scheiding Rome-Reformatie heen. Het gaat om een
godsdienstige gezindheid waaraan vaak de naam van Erasmus wordt verbonden.20
In zijn eigen tijd genoot Erasmus wellicht in de eerste plaats een grote bekendheid
als taalkundige, die met wetenschappelijke nauwgezetheid bijbel en klassieken
probeerde te ontdoen van latere toevoegingen. In dit verband is echter vooral van
belang zijn pleidooi voor tolerantie, met de nadruk op vriendschap en eendracht, op
de gezindheid. ‘Overal woont Christus; onder ieder kleed wordt de vroomheid gediend
als maar niet de gezindheid ontbreekt.’21
Dit zijn geen reformatorische noch contra-reformatorische deugden. Ze zijn
daarvoor te beschaafd, te beheerst en werden geformuleerd door iemand die niet de
duivelse bezetenheid kende van Luther of Loyola. In zekere zin zijn deze deugden
dan ook niet van zijn tijd, waarin hooglopende twisten de gemoederen verhitten en
partijen hem tot een keuze probeerden te dwingen in ruzies - zoals met Luther over
de vrije wil - die hij niet tot de zijne rekende. Voor zover hij aanhang en invloed
verwierf, strekte deze zich uit over beide partijen. Van zijn twee meest geliefde
leerlingen was de één - Carel Utenhoven - een protestant en de ander - Quirijn Talesius
- een katholiek.22
Het kan zijn dat Erasmus in zijn weigering partij te kiezen ‘ouderwets’ was. Hij
bleef geloven in de eenheid van het Corpus Christianum waarbinnen toch voor ieder,
mits de nodige tolerantie betracht, een plaats zou moeten zijn. De ‘achterstand’ werd
later wellicht een ‘voorsprong’, toen in de achttiende eeuw de Verlichters zich in
hem gingen herkennen. Maar ook in de zestiende en zeventiende eeuw zijn
geestverwanten te vinden, zoals in de klasse van stedelijke magistraten in de
Nederlandse Republiek, wanneer zij godsdienstig tolerant waren zonder onverschillig
te zijn en tegelijk een, in de ver-
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houdingen van die tijd, grote aandacht opbrachten voor armenzorg en
maatschappelijke tucht en weerstand boden aan de eis ‘ketters en heksen en anders
denkenden’ met het zwaard te lijf te gaan.23
Pas later in de zeventiende en verder in de achttiende eeuw werden soortgelijke
gevoelens en gebruiken in zekere mate bij lagere groeperingen zichtbaar en het zou
kunnen zijn dat het piëtisme, dat als godsdienstige stroming binnen en buiten
kerkelijke verbanden aan aanhang won, een uitdrukking hiervan vormt. In deze
kringen ging het minder om dogmatische leerstellingen en meer om het
persoonlijk-gevoelsmatige als ook om het leven van alle dag en de zorg voor zieken
en verdrukten. Men pleitte ervoor om aan het eind van de week de gebeurtenissen
in het gezin, in de nering en daarbuiten als in een boekhouding nog eens te overzien
en voor de tekorten Gods genade te vragen. Deze aandacht was echter niet typisch
reformatorisch of calvinistisch. Het typerende is juist dat de aanhang van deze richting
zich weinig over de tegenstellingen tussen Rome en Reformatie of remonstranten en
contra-remonstranten uitliet. Het ging hun om de heiliging en daarmee de
disciplinering van het dagelijks leven. Zij ijverden voor godsdienstige verdieping en
zedelijke verheffing, zoals het later in de achttiende eeuw zou heten.24
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In de door mij gegeven voorstelling van zaken vertonen godsdienstige opvattingen, gevoelens
en praktijken een ontwikkeling die in grote lijnen parallel loopt met die der civilisering en
worden beide ontwikkelingen bepaald door de aard van de interdependenties waarin de betrokken
mensen ten opzichte van elkaar staan. Dit ontwikkelingsperspectief is geen vanzelfsprekendheid.
Dat godsdienstige opvattingen veranderen zal wel niemand ontkennen, maar dat deze
veranderingen een bepaalde ontwikkeling vertonen die samenhangt met de ontwikkeling van
interdependenties wordt minder algemeen geaccepteerd. In de discussies over dit probleem, die
ik tot nu toe alleen mondeling heb gevoerd, wordt er dikwijls op gewezen dat bepaalde
godsdienstige opvattingen, die zich in het beeld dat ik geef in een bepaalde fase aftekenen, in
zeer uiteenlopende tijden zijn waar te nemen, en daardoor het bestaan van zo'n ontwikkeling
en zijn samenhang met de aard van menselijke afhankelijkheidsverhoudingen in twijfel doen
trekken. Als voorbeeld van zo'n opvatting wordt nogal eens het werk van Augustinus genoemd
en de redenering gaat dan als volgt. Augustinus leefde omstreeks 400 na Christus en als mijn
voorstelling van zaken juist zou zijn dan moeten zijn godsdienstige opvattingen een
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ontwikkelingsfase representeren die voorafgaat aan die der Middeleeuwen, de Reformatie etc.
Dat is echter, zo luidt dan de kritiek, niet het geval. Vooral de persoonlijke geloofsbeleving van
Augustinus, die hij in zijn Confessiones heeft beschreven, spreekt tót en komt in sterke mate
overeen mét de wijze waarop bij voorbeeld mensen in ons soort samenlevingen hun geloof
ervaren. Hiermee zou dan het ontwikkelingsbeeld aangetast zijn en rijst opnieuw de vraag of
er überhaupt van ontwikkeling gesproken kan worden en of het niet verstandiger en bescheidener
is te beweren dat godsdienstige opvattingen eenvoudig naar tijd en plaats kunnen verschillen
én kunnen overeenstemmen.
Mijn verweer op deze kritiek luidt als volgt.
Eerst een opmerking vooraf. De kritiek behelst een ontkenning van een voorgestelde verklaring.
Zij bevat geen alternatief. Deze constatering is geen kritiek van mijn kant. Het is immers een
goed gebruik dat de falsificatie van een verklaring wordt geaccepteerd ook al biedt de
falsificeerder geen andere verklaring. De constatering vormt echter wel een deel van mijn
verweer. Ik wijs op de afwezigheid van een alternatieve verklaring omdat ik het vermoeden
heb dat sommige critici emotioneel belang hebben bij het afwijzen van een verklaring voor
godsdienstige opvattingen. Zij verschaffen zich op deze wijze de mogelijkheid hun eigen geloof
in de macht van God te bewaren en tegelijk hun wetenschappelijk geweten zuiver te houden.
Zoals gezegd is dit een opmerking vooraf die betrekking heeft op de motieven van de critici.
Ik beperk mij nu verder tot hun argumenten.
Het valt inderdaad niet te ontkennen dat sommige geschriften van Augustinus overeenstemmen
met wat mensen in latere tijden aan godsdienstigheid beleefden. Ik herinner mij b.v. dat in de
kringen van de Vrijzinnig Christelijke Studentenbond in de jaren zestig een aantal van zijn
uitspraken het religieuze gemoed wisten te raken. Eén van die uitspraken was de volgende zin,
die de hoofdgedachte uitdrukt van zijn Confessiones: ‘Gij hebt ons tot U gemaakt en ons hart
is onrustig totdat het rust in U.’ De constatering van deze verwantschap hoeft echter niet in
mindering gebracht te worden op de waarde van het ontwikkelingsperspectief. Het gaat immers
bij deze vergelijking tussen Augustinus en de studenten niet om een gelijkstelling. De passages
uit het werk van de kerkvader mogen ontroeren, het feit van dit religieus ‘appeal’ betekent niet
dat de religieuze opvattingen en gevoelens van Augustinus en de studenten dezelfde zijn.
Integendeel, de studenten gaan juist bij Augustinus te rade omdat hij, levend in een minder
gecompliceerde samenleving waarin minder verstrekkende eisen van zelfcontrole werden
gesteld, op een meer directe en eenvoudige wijze zijn religieuze gedachten en gevoelens onder
woorden kon brengen dan waartoe die studenten in een meer gecompliceerde samenleving met
verstrekkende vormen van zelfcontrole in staat zijn. Hun gevoel van verwantschap is dan ook
romantisch te noemen en komt overeen met al die andere fantasieën die moderne mensen beleven
wanneer zij zich aangesproken voelen door mensen uit vroegere tijden waarin zoveel meer te
beleven viel. Augustinus leidde eerst een ‘werelds’ leven, bekeerde zich vervolgens en kreeg
toen pas berouw over wat hij had misdreven. Juist daarom spreken zijn werken tot de verbeelding
van mensen bij wie de gedachte aan berouw niet na de zonde komt, maar deze zonde dikwijls
doet voorkomen en het geloof in de goddelijke genade dienovereenkomstig veel van zijn
‘echtheid’ mist.
Hiermee is de kous echter niet af. De verwantschap tussen mensen en hun produkten uit zeer
uiteenlopende fasen van ontwikkeling hoeft niet altijd en in alle opzichten romantisch verklaard
te worden. Het is zeer wel mogelijk dat er overeenkomsten zijn te constateren die niet slaan op
wat ‘wij’ niet meer en ‘zij’ wel kunnen, maar die betrekking hebben op wat alle mensen
gemeenschappelijk hebben. Het eenvoudigste voorbeeld van zulke menselijke voortbrengselen
bieden bepaalde vormen van kennis. Wat ergens voor waar gehouden wordt, kan ook elders
waar blijken te zijn. Een ander, meer gecompliceerd voorbeeld bieden kunstwerken die tot de
verbeelding spreken van mensen uit zeer uiteenlopende perioden en wellicht van mensen in het
algemeen. Misschien dat deze algemene geldigheid ook voor bepaalde vormen van humor
opgaat - naar verluidt vonden primitieve negers de films van Charlie Chaplin ook komisch - en
ten slotte ook voor bepaalde godsdienstige geschriften, zoals die van Augustinus maar ook die
van iemand als Pascal, is vast te stellen. Wanneer nu dit laatste inderdaad het geval is dan kan
opnieuw de opvatting omtrent ontwikkeling van godsdienstige gevoelens en praktijken
bekritiseerd worden en de vraag worden gesteld wat er overblijft van die ontwikkeling en zijn
samenhang met de aard van de interdependenties wanneer sommige van die godsdienstige
produkten ‘spreken tot’ mensen in een andere fase van ontwikkeling en in een andersoortig
netwerk van onderlinge afhankelijkheden. Het antwoord luidt dat de waarde van het
ontwikkelingsperspectief op grond van deze constateringen niet wordt aangetast, maar kan
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worden genuanceerd en verfijnd. De erkenning dat menselijke produkten een zekere algemene
geldigheid kunnen hebben betekent niet de ontkenning van ontwikkelingen en hun samenhang
met de aard van menselijke afhankerijkheidsverhoudingen, maar houdt wel in dat deze produkten
kennelijk een ‘relatieve autonomie’ kunnen bezitten tegenover de maatschappelijke figuraties
waarin ze zijn voortgebracht.
Deze constatering van de relatieve autonomie van menselijke produkten is belangrijk. Ze behelst
een poging om de oude tegenstelling tussen sociologisch relativisme - alles is maatschappelijk
bepaald, ook wat waar, mooi en goed is - en ontologisch absolutisme - de criteria van waar,
mooi en goed zijn van alle tijden - te boven te komen, en ruimte te maken voor het inzicht dat
alles wat mensen doen een functie is van de aard van hun onderlinge
afhankelijkheidsverhoudingen, maar niettemin functies kan hebben voor mensen in andere
figuraties en in een andere fase van ontwikkeling (zie voor dit gebruik van het begrip ‘functie’
Johan Goudsblom, Balans van de sociologie, Utrecht-Antwerpen 1974, Zakenregister). Het
meest plausibel is deze bewering zoals gezegd waar het menselijke kennis betreft. Het is mogelijk
kennis te verwerven die aan de ene kant alleen onder zeer specifieke condities verworven kan
worden, maar die aan de andere kant zijn geldigheid behoudt onder andere condities. Van
kunstwerken is de relatieve autonomie minder plausibel te maken. Toch is het op zijn minst
aannemelijk dat sommige mensen in staat zijn aan hun emoties, die maatschappelijk gevormd
zijn, een uitdrukking te geven die ook buiten hun figuratie herkenbaar blijkt. De meeste
moeilijkheden ontstaan wellicht als de relatieve autonomie ook op godsdienstige produkten van
toepassing wordt geacht. Op zichzelf lijkt de bewering dat mensen godsdienstige gevoelens
onder woorden kunnen brengen, die mensen meer in het algemeen aanspreken niet al te gewaagd.
De problemen ontstaan pas met de bewering dat de verklaring van deze relatieve autonomie
niet gezocht kan worden in de singuliere gaven van sommige mensen om goddelijke bedoelingen
te doorgronden, maar wel in de menselijke neiging om op een of andere manier hun leven
godsdienstig te ordenen, wél doordacht of in vluchtige fantasieën, officieel of privé, in het volle
geloof of in bewuste beeldspraak, en dat sommige van deze ordeningen zo'n kwaliteit hebben
dat mensen uit zeer uiteenlopende tijden en plaatsen hun eigen gevoelens daarin herkennen.
(De gedachte over de relatieve autonomie van menselijke produkten is ontleend aan Norbert
Elias, zie ‘Dynamics of Consciousness within that of Societies’, Transactions of the Seventh
World Congress of Sociology, Varna, september 1970, vol. IV, Sofia: International Sociological
Association, pp. 375-383; zie ook Anton Blok, ‘Tijd en Tragiek, de relatieve autonomie van
klassieke romans en drama's’, De Gids, CXXXVII, 1974 pp. 701-708, en Paul Kapteyn, ‘Over
kunst en samenleving’, Museumjournaal, XIX, 1974 pp. 194-201.)
Zie S.F.H.J. Berkelbach van der Sprenkel, Handboek voor de praktische theologie, Nijkerk
1956, p. 174.
Zie G.C.W. Gorris, De denkbeelden over oorlog en bemoeiingen voor vrede in de 11e eeuw,
Nijmegen 1912.
Zie noot 3, p. 54.
Vrijwel letterlijk overgenomen uit J. de Graaf, De ethiek van een gekerstende levensorde,
Utrecht 1964, pp. 49 e.v.; zie ook J.M.W. van Ussel, Sociogenese en Evolutie van het probleem
der sexuele propaedeuse tussen de 16e en 18e eeuw, vooral in Frankrijk en Duitsland, 2 dln.,
Gent 1967, dl. 1, p. 41; van deze dissertatie verscheen een bewerking onder de titel Geschiedenis
van het sexuele probleem, Meppel 1968.
Zie voor het leven van Abélard: Regine Pernoud, Heloise et Abélard, Paris 1970.
Zie A. Troelstra, De toestand der catechese in Nederland, gedurende de voor-reformatorische
eeuw, Groningen 1901, p. 82.
Zie noot 2, p. 261.
Zie noot 2, p. 279.
Zie Woordenboek der Nederlandse Taal.
Een voorbeeld hiervan biedt L. Knappert, De Opkomst van het Protestantisme in eene
Noord-Nederlandse Stad, Leiden 1908.
Zie Ben Albach, Duizend jaar toneel in Nederland, Bussum 1970.
Het voorbeeld is Godfried Udemans, ‘'t Geestelyck Roer van 't Coopmansschip’, Dordrecht
1638, 1640, 1655, ontleend aan C.R. Boxer, The Dutch Seaborne Empire, 1600-1800,
Harmondsworth, Middlesex, 1973, (1e ed. 1965), p. 127. Even daarvoor merkt de schrijver op:
‘Although Calvinism is often regarded as essentially the religion of capitalism, there is precious
little justification for this view. The Dutch Calvinist ministers of the 17th century were mostly
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of the lower middle-class and working class origin and they had, as a whole, a deeply ingrained
anti-economic bias’., p. 126.
Hij richt zich hier uiteraard tegen Max Webers stelling in Die protestantische Ethik, Hamburg
1973, (1e ed. 1908) zie p. 27, als zou het protestantisme en met name het calvinisme, door de
beroepsarbeid niet als een noodzakelijk kwaad of als een bron van rijkdom en macht voor te
stellen, maar als een plicht tegenover God, een gunstige predispositie vormen voor een
kapitalistische mentaliteit en daarmee voor economische sterkte.
Er is over deze stelling al heel wat gediscussieerd en ook ik ontkom niet aan een paar kritische
opmerkingen. De redenering van Weber is in vier punten samen te vatten:
1 Hij constateert een positieve correlatie in de negentiende eeuw tussen protestante confessie
en economische sterkte.
2 De aard van dit verband zet hij uiteen door aan de hand van geschriften van Benjamin Franklin,
uit het midden van de achttiende eeuw, wat hij noemt de kapitalistische ‘geest’ te beschrijven.
3 Vervolgens maakt hij duidelijk dat met name in de calvinistische dogmatiek uit de zestiende
en in de zedelijke geschriften van piëtistische huize in de zeventiende eeuw kenmerken van
deze mentaliteit zijn te onderscheiden en dat van daar een lijn valt te trekken naar Franklin en
verder.
4 Hij komt zo tot de conclusie dat de calvinistische confessie door de kenmerkende aandacht
voor beroepsarbeid als plicht tegenover God een gunstige predispositie vormt voor een
kapitalistische ‘geest’ en economische sterkte.
In het algemeen is de volgende kritiek uit te brengen:
1 De door Weber geconstateerde correlatie is hoofdzakelijk op negentiende-eeuws materiaal
gebaseerd, terwijl de ‘pointe’ van zijn stelling in de zestiende eeuw ligt. Er zijn bovendien
voorbeelden te geven van groeperingen met een roomskatholieke confessie die in economische
sterkte groeiden. Te denken valt aan middenstanders in Nederland zoals Vroom en Dreesmann
en de gebr. Brenninkmeijer, die tegen het einde van de vorige en verder in deze eeuw hun
bedrijven stichtten en groot maakten.
2 Centraal staan de geschriften van Franklin. Zij dateren echter uit de achttiende en niet uit de
zestiende eeuw.
3 Het materiaal uit de zestiende eeuw is niet bewijskrachtig op zichzelf. Het is Weber zelf die
vanuit de gedachtenwereld van Franklin overeenkomsten in rudimentaire vorm aanwijst. Het
materiaal zelf betreft theologische uiteenzettingen met weinig directe aanwijzingen naar het
economisch leven.
4 Het materiaal uit de zeventiende eeuw is wel praktischer van inhoud en heeft naar mijn mening
wel enige bewijskracht van zichzelf. Het is echter, zoals gezegd, van piëtistische huize en
daarmee bepaald niet typisch calvinistisch. Het leerstuk der predestinatie nam in deze kringen
met hun praktische gerichtheid bepaald geen centrale plaats in (zie ook noot 24).
In het verband van dit hoofdstuk gaat het er speciaal om, dat er geen directe aanwijzingen zijn
te vinden voor een kapitalistische mentaliteit, die typerend voor calvinistische groeperingen in
de zestiende en zeventiende eeuw zou zijn. Vraag blijft wat het verband is tussen godsdienstige
gevoelens en praktijken en een kapitalistische mentaliteit. Wellicht dat de uitdrukking ‘der Geist
des Kapitalismus’ toch te reïficerend heeft gewerkt en de mogelijkheid van meerdere vormen
van deze ‘geest’ die naast verschillen toch ook overeenkomsten vertonen uit de gedachten is
verdwenen. Het zou kunnen zijn dat we in de meer libertijnse kringen van de Hollandse patriciërs
van zo'n geest kunnen spreken, maar ook bij de kleine piëtistisch georiënteerde neringdoenden
in de zeventiende eeuw en bij rooms-katholieke ondernemers in de negentiende en de twintigste
eeuw.
20 Een zelfde visie, maar dan op grond van heel wat meer materiaal, wordt naar voren gebracht
door H.A. Enno van Gelder, The Two Reformations in the 16th Century, The Hague 1961. Hij
is van mening dat in de standaardwerken over de godsdienstig-sociale veranderingen in de
zestiende eeuw - zoals E. Troeltsch, Die Soziallehren der Christlichen Kirchen und Gruppen;
M. Weber, Der Protestantische Ethik; en R.H. Tawney, Religion and the Rise of Capitalism de invloed van mensen als Erasmus is verwaarloosd. Hun invloed is z.i. groot geweest en
rechtvaardigt het spreken van een tweede reformatie naast de eerste, de bekende van Luther,
Zwingli en Calvijn.
21 J. Huizinga, Erasmus, Haarlem 1925 (1e dr. 1924), p. 262.
22 Zie noot 21, p. 264.
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23 Zie noot 21, p. 265; en J. Huizinga, Nederland's Beschaving in de Zeventiende Eeuw, Groningen
1976 (1e dr. 1941?), pp. 60 e.v.
24 Zie Willem Jodocus Matthias Engelberts, Willem Teelinck, Amsterdam 1898, en L.L. Schücking,
The Puritan Family, London 1969, (1e ed. 1929).
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2 Secularisering en taboeëring
In het voorgaande bleek noch de associatie van ‘christelijk’, noch die van
‘calvinistisch’ met beschavingstaboes betrouwbaar te zijn. Het is een ander begrip
dat wellicht tegen de eerste verwachtingen in juiste aanwijzingen biedt. Dat begrip
is ‘secularisering’.25 Het past samen met ‘taboe’ in een lange rij woorden die in de
tweede helft van de achttiende en de eerste helft van de negentiende eeuw werden
gevormd of een nieuwe betekenis kregen om problemen aan te geven die met het
groter en ingewikkelder worden van het samenleven ontstonden.26

Moderne heidenen
De achttiende eeuw is de tijd waarin voor het eerst in de geschiedenis van
West-Europa een groep mensen er publiekelijk voor uitkwam niet meer in God te
geloven. Niet in een vlaag van vermetele hoogmoed maar weloverwogen en met
steun van argumenten deelden zij mee dat God niet bestond en dat in ieder geval de
bron waaruit mensen Hem meenden te kennen, bijbel en traditie, niets te vertellen
had. Het waren nieuwe, moderne heidenen die dit zeiden.27 Het waren de filosofen
van de Verlichting, weinig in getal maar met een invloed die groot en groeiend was,
en die zich ook uitstrekte over hen die het traditioneel christelijk geloof trouw bleven.
De kritiek van deze filosofen was niet geheel nieuw. Zoals gezegd leefden er in
de zestiende en zeventiende eeuw mensen die in zeker opzicht als hun voorlopers
zijn te beschouwen. Toch is het verschil duidelijk. Voor achttiende-eeuwse generaties
was de betovering maar daarmee ook de verschrikking van een godsdienstige wereld
verbroken; voor eerdere generaties nog niet.
Erasmus, hoezeer hij ook de rooms-katholieke kerk of die der Reformatie
bekritiseerde en hoezeer hij ook door beide verketterd werd, bleef zichzelf zien als
een deel van één christelijke wereld. In zijn leven en in zijn werk richtte hij zich
telkens weer tot de God die
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daar aanbeden werd en wanneer hij sterft, zegt hij: ‘O Jezu, misericordia; Domine
libera me, Domine miserere me’ en ten slotte in het Nederlands: ‘Lieve God’.28
Coornhert was een erasmiaan, zijn leerling Arminius was de voorman van de
liberale remonstranten en tot deze groep behoorde Hugo de Groot die zelf een grote
bewondering had voor Galilei en op zijn beurt door de Verlichters bewonderd zou
worden om zijn ‘lex naturalis’. In een beroemd geworden passage schrijft hij dat
‘deze natuurwet die samenvat de ideeën die alle verstandige mensen gemeen hebben,
zo onveranderlijk is dat God zelf hem niet kan veranderen’.29
Hoe vermetel deze uitspraak in die tijd ook geweest mag zijn, Hugo de Groot was
niet meer dan een voorloper van de Verlichting. Evenals Erasmus geloofde ook hij
in de geopenbaarde godsdienst, en de constructie van een natuurwet zonder God was
niet bedoeld om het bestaan van God in twijfel te trekken.30
Ook van John Locke, om met een derde voorbeeld te volstaan, kan hetzelfde gezegd
worden. Hij deelde met de generaties vlak na hem het perspectief waarin het
universum in principe rationeel en dus begrijpelijk in elkaar zat. Hij verwierp ook
meer gevoelsmatige en mystieke opvattingen, stond kritisch tegenover de geschreven
traditie en de lange lijst van dogma's. Maar waar lateren loslieten, hield hij nog vast.
In zijn essay ‘On Human Understanding’ probeert hij het christendom en veel van
zijn wonderen aanvaardbaar te maken voor ‘reasonable men’. Hij werd in zijn tijd
een vroom christen genoemd. De generatie vlak na hem heette ‘free authors’ en dat
was als beschuldiging bedoeld. Zij waagden de sprong.31
De kansen daartoe waren voor hen ook groter. In de achttiende eeuw groeide met de
toenemende interdependentie, met de grotere invloed van de burgerij de aandacht
voor wat ook steeds meer de ‘publieke’ zaak werd. In Engelse koffiehuizen, de Franse
salons en Duitse universiteiten, in nieuwe tijdschriften, waarvan de Nederlandse
‘Spectatoriale Geschriften’ een bescheiden voorbeeld zijn, troffen de meest onderlegde
zonen van burgerlijke maar ook aristocratische komaf elkaar om de meningen over
problemen van die dagen uiteen te zetten en aan elkaar te meten. Er ontstond een
publiek forum dat in toenemende mate kansen bood om zonder bedreiging of last
van ruggespraak meningen uit te spreken en
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wijdere bekendheid te geven.32 Godsdienstige kwesties speelden daarin een belangrijke
rol en centraal stonden de consequenties die uit de groeiende kennis van natuur en
geschiedenis vielen te trekken. De strekking van deze consequenties was bedreigend
en de aanval van hen die ze trokken frontaal. Voltaire, Hume, Lessing, Holbach,
Diderot, om de bekendsten te noemen, lieten er geen twijfel over bestaan dat zij van
het christendom niets meer moesten hebben. Waarin ze onderling ook mochten
verschillen ‘they only orchestrate a single passion that bounds the little flock together,
the passion to cure the spiritual malady that is religion, the germ of ignorance,
barbarity, hypocrisy, filth and the basest self-hatred’.33 De slogan die zij allen deelden
was die van Voltaire: ‘Ecrasez l'infame’.
Al langere tijd stond de vicieuze cirkel van grote gevaren en grote onkunde op
breken. De filosofen trokken de consequenties en verbraken de betovering van een
godsdienstige wereld. Zij spraken openlijker uit dan daarvoor dat de wonderen van
het christelijk geloof niet te rijmen vielen met de stand van kennis en probeerden
hun minder consequente tijdgenoten tot de pijnlijke keuze te dwingen: óf christen
óf verstandig zijn.34
Het christendom en in zekere zin alle godsdiensten verklaarden zij als een projectie
van menselijke angst- en lustgevoelens die een helder inzicht in het universum en
zijn ‘wetten’ belemmerde en het streven om door deze ‘wetten’ te gehoorzamen de
loop van de gebeurtenissen te beheersen, in de weg stond.35 Dit universum was niet
alleen de natuur in engere zin, maar ook de wereld van mensen. De geschiedenis
werd niet meer gezien als een aaneenrijging van grillige gebeurtenissen, door God
of zijn aardse plaatsvervangers gewild, maar als een ordelijk proces met verschillende
fasen waaraan wetmatigheden ten grondslag zouden liggen.36
De aanval van de Verlichters op het christendom, waarbij meer wetenschappelijke
kennis de oriënterende functies van de godsdienst overnam, was niet louter cognitief
maar ook moreel van aard. Het christelijk geloof was niet alleen onwaar, het was
ook leugenachtig en barbaars. De Verlichters werden niet moe om de kinderlijke
absurditeiten en contradicties van het oude en het nieuwe testament breed uit te meten
en de afstotende zeden van dit ‘uitverkoren’ volk te beschrijven. Een van de
hoofdschuldigen was koning David. Zij verweten hem onzedelijk gedrag en noemden
als voorbeeld de laag-
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hartige wijze waarop hij zich van de Hittiet Uria ontdeed om met diens vrouw, de
begeerde Bathseba, te kunnen trouwen. Ze telden de andere moorden die hij en zijn
opvolgers, tot aan Hosea toe, begingen en concludeerden dat het christendom meer
misdaden voortgebracht had dan welke andere godsdienst ook.37
Met hun vrijpostige kritiek die hun vele malen de censuur en erger bezorgde,
riepen zij de schijn op zelf zich aan God noch gebod te willen storen. In feite pleitten
zij echter juist voor striktere regels, voor een grotere solidariteit tussen alle mensen
of op zijn minst tussen alle landgenoten. De Mensheid of het Vaderland boden hun
nieuwe identificatiemogelijkheden, die de christelijke te boven gingen en later als
‘de rechten van de mens’ geboekstaafd zouden worden. Het typerende is dat zij deze
‘rechten’ uiteraard niet christelijk fundeerden, maar als ‘natuurlijke’ rechten opvatten,
die ieder mens als zodanig toekomen en door ieder mens, wanneer misvattingen en
misverstanden maar uit de weg geruimd zijn, van nature zullen worden gerespecteerd.
Het was niet langer de angst voor God maar de stem van een ‘aangeboren’ geweten
of een ‘aangeboren’ kennis van de zedewet die een mens aan deze rechten en plichten
zou herinneren.
Deze morele bewogenheid en aandacht voor persoonlijke en gelijke rechten, die
samenging met een rationelere kijk op menselijke en natuurlijke gebeurtenissen,
wijst op een zelfcontrole die niet ondanks maar juist dank zij een vermindering van
de angst voor God, minder van buitenaf en meer van binnenuit werd opgelegd. Voor
zover deze controle, juist door haar ‘natuurlijke’ en vanzelfsprekend karakter,
dwangmatige aspecten ging vertonen en de zeden inderdaad ‘verbeterden’, ontstond
datgene waarop het woord ‘taboe’ betrekking heeft.
Met dit alles wil echter niet gezegd zijn dat de Verlichters volstrekte atheïsten waren.
Het geloof in de wetenschap, de verbondenheid met het Vaderland, de drang tot
verbetering van de zeden en de liefde voor de kunsten die hen verbonden, hadden
niet alle functies van de godsdienst overgenomen. Sommigen van hen geloofden nog
wel degelijk in een god en zij veroordeelden Holbach die een hunner was om de al
te grote stelligheid waarmee hij elke vorm van godsdienst verwierp. Zo zeker kon
men niet zijn. Bovendien was godsdienst volgens hen nuttig en wellicht hard nodig
om de massa's in het
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spoor te houden ook al behoefden zij zelf die dwang van buitenaf niet.
Maar er was meer. Zij geloofden toch ook in een god of speelden op zijn minst
met de gedachte aan een schepper van al wat zich verder ‘natuurlijk’ ontwikkelt, aan
een eerste oorzaak en laatste doel van het universum. Een wereld zonder deze zin
van buitenaf was hun kennelijk te kil.38

Moderne christenen
De eerste seculariseringsbeweging van moderne heidenen tijdens de achttiende eeuw
was voor de betrokkenen een waagstuk. Aantasting van het zelfbewustzijn van mensen
en van de legitimatie van de sociale orde was tegelijkertijd een strijd om die orde.
Met hun pleidooi voor solidariteit met wijdere strekking liepen de filosofen het risico
buiten die orde met zijn engere strekking gezet te worden. Vooral de Fransen onder
hen moesten herhaaldelijk hun heil in het buitenland zoeken. Voortdurend was het
een vraag in hoeverre zij de censuur voor zouden zijn of niet. Godsdienst was een
gevaarlijk onderwerp in die tijd.
In de loop van de achttiende eeuw werden deze risico's minder. Er mocht meer.
Tegenstanders en voorstanders gingen meer op elkaar lijken in de zin dat ook
christenen - en dat was de overgrote meerderheid - minder gelovig werden en beide
partijen met hun gedeelde voorstelling van de wereld zich samen onderscheidden
van wat mensen vroeger voor waar en goed hielden.
Een treffend voorbeeld van deze parallelle ontwikkeling tussen christenen en
‘heidenen’, die tevens de toenemende zelfcontrole en het ontstaan van ‘taboes’
illustreert, biedt het ‘vloeken en zweren’. Ik wees erop hoe in de Middeleeuwen het
hevig vloeken en zweren een uitdrukking vormde zowel van een direct beleefd geloof
in de daadwerkelijke macht van God of duivel, als ook van een relatief laag niveau
van zelfcontrole. Ik wees er ook op hoe het krachtdadig vloeken en zweren door de
adel als zijn privilege werd beschouwd. Zij zagen zichzelf ‘hoog’ genoeg om zich
met God te meten. In hun ogen hadden lagere groepen zich te schamen wanneer zij
hetzelfde deden. De straffen op het vloeken en ijdel zweren waren in die tijd zwaar
maar weinig consequent en effectief. Ze troffen vooral de mensen van geringe komaf
in de vorm van eindeloze kastijdingen.39
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Aan het eind van de Middeleeuwen gingen stemmen op om de straffen te verzachten
maar tevens effectiever te maken. Op het concilie van Trente dat met enige
onderbrekingen duurde van 1545 tot 1563, werden maatregelen van dien aard
genomen. Het duurde echter tot in de achttiende eeuw - zij het misschien voor de
Republiek al wat eerder - voordat vloeken en zweren minder gewoon werd.40
Toen werden allerlei sterke woorden niet alleen gewraakt maar ook verzacht,
verbasterd en dus meer teruggehouden. Godverdomme werd potverdomme, God
werd grut, Jezus werd jessis, duivel werd droes of drommel en ook hiertegen
ontstonden weer bezwaren.41
De filosofen van de Verlichting passen in deze ontwikkeling. Zij pleitten zelfs
voor het opheffen van de straffen op vloeken en godslastering. Voor velen van hun
tijdgenoten mochten deze voorstellen wellicht een stap terug geleken hebben. Achteraf
gezien en ook voor henzelf was het dat niet. Hun pleidooi tégen straffen was geen
pleidooi vóór het vloeken. Integendeel, voor hen die niet meer geloofden was niet
alleen het straffen, maar ook het vloeken zelf zinloos geworden en bovendien - en
dat is zeer typerend voor de veranderingen in opvattingen over godsdienst en in de
godsdienstige opvattingen zelf - kwetsend voor hen die het geloven niet konden laten.
Straffen en vloeken waren beide barbaars en volgens hen typerend voor ‘hoog’ en
‘laag’ maar niet voor het juiste ‘midden’ waartoe zij zelf veelal behoorden. Zij wisten
beter, wilden niet kwetsen. Zij waren beschaafder.
Voor hen die nog wel geloofden en ook behoorden tot de burgerlijke groepen lagen
de argumenten anders. De praktijk kwam op hetzelfde neer. Ook zij waren tegen het
vloeken, niet omdat er geen God zou zijn maar omdat hij er juist wel was en het geen
pas gaf zo met Hem om te gaan. Afkeer en ontwenning van het vloeken getuigde
volgens hen dan ook van een groeiende eerbied voor God. Wat zij echter niet zagen
of zeiden was dat deze grotere eerbied gepaard ging met een minder direct en spontaan
geloven. God werd in de voorstelling van de gelovigen dan wel ‘hoger’ maar daarmee
ook ‘verder weg’. Hij ging minder in het dagelijkse leven ingrijpen en raakte steeds
meer buitenspel. Zijn ‘carrière’ weerspiegelde die van een vorst in de latere
parlementaire democratieën. Voor zover Hij niet werd afgezet, werd Hij met veel
voorkomendheid en eerbied omringd maar feitelijk van Zijn invloed beroofd. Als
symbool van
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onderlinge verbondenheid had hij nog een functie, maar het bestaan daarvan werd
bedacht door het denkende deel der natie dat zelf wel zonder Hem dacht te kunnen.
Net als majesteitsschennis, zo werd ook het vloeken steeds minder een gevaarlijke
uitdaging van een machtig heerser en steeds meer een kwetsen van menselijke
gevoelens en daardoor een verstoring van de openbare orde en rust. Ook voor
gelovigen verschoven godsdienstige functies meer naar de rand van het leven en
tegelijk meer naar binnen; in hun belevingswereld werd God een gevoel. Hij werd
‘hoog’ en ‘diep’ en meer privé, zonder dat de betrokkenen zelf het goed beseften.
Hun meer directe godsdienstige opwellingen worden net als de emoties van andere
aard meer teruggehouden, meer getaboeëerd. Minder beschaafde lieden gingen nog
platvloerser met Hem om en waren daarmee geloviger. Zij irriteerden en kwetsten
echter die anderen door hun al te openlijke godsdienstigheid. Zij wisten weinig en
bovendien nog niet hoe het hoorde.
Later en met name in de tweede helft van de negentiende eeuw werden deze religieuze
taboes samen met andere gevoelens van respect en eerbied voor het Koninklijk Huis,
voor Het Gezin, voor het Bezit doorbroken, niet door mensen die nog meer, maar
door hen die al minder geloofden.
Behalve uit vloeken en zweren blijkt ook uit andere godsdienstige praktijken hoe in
de achttiende eeuw onder burgerlijke groeperingen de functies van meer
wetenschappelijke kennis belangrijker werden, God in de voorstelling van mensen
meer naar de rand van het leven verschoof en tegelijk meer verinnerlijkte tot een
gevoel en vooral tot de ‘stem van het geweten’. Een tweede voorbeeld bieden
godsdienstige liederen.
In de Middeleeuwen was er een voortdurende wisselwerking tussen wat wij noemen
wereldlijke en geestelijke liederen. Veel gezangen die ons met plechtige eerbied
vervullen of we geloven of niet, stammen af van ‘gewone’ liedjes over liefde of
andere spannende zaken. Omgekeerd werden sommige geestelijke liederen opgenomen
in het dagelijks leven.42 Het gevoel van parodie dat ons overvalt is inderdaad het onze
en niet van hen. Van de tekst geldt hetzelfde. Het ‘gij’ dat ons deftig en plechtig
voorkomt, had nog niet
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die afstand en lijkt nog meer op ‘jij’. Het ‘ik’ sloeg nog minder op één individu en
zijn mening of gevoelens en nog meer op een voorganger die steunend op de traditie
stem en vorm gaf aan wat ieder meende en voelde.
Met de Reformatie veranderde ook hierin niet veel. De melodieën van de psalmen
waren aan bestaande verzen ontleend en werden op hun beurt weer volksliederen.
Ook de teksten zijn, zoals theologen zeggen ‘kerkelijk’. De scheiding tussen God en
de wereld van mensen, tussen verbeelding en werkelijkheid, tussen mijn gevoelens
en de gedachten en die van anderen is nog zwak. De dogma's zijn nog geen leerstellige
waarheden die niet waar blijken te zijn. Ze zijn nog te bezingen.43
Maar in de achttiende eeuw veranderde het opvallend. Niet dat er toen geen
godsdienstige liederen meer geschreven zouden zijn. Duizenden werden er gemaakt,
maar ‘het kerklied moet zich hier bewegen binnen de enge grenzen van de eigen
persoonlijke beleving; het klinkt slecht onder de hoge gewelven’.44 Ze waren vaak
bestemd voor de huiselijke kring. Soms lijken deze - piëtistische - liederen wel
Middeleeuws zo vroom. Het is echter veelal beeldspraak die gebruikt werd en dan
een spraak die het persoonlijke gemoed beroerde en geen dogma's bezong. Wel was
er veel aandacht voor zonde en schuld, maar niet als ‘breuk’ in de totale schepping
en wel als een gebrek aan menselijke deugd.
In de achttiende eeuw ontstond ook de aandacht voor bijbelse geschiedenis, vooral
aan kinderen verteld. De les in het geloven werd een verhaal over vroeger, toen het
anders was en waarheid en verbeelding op een sprookjesachtige manier waren
vermengd. God was minder hier en nu en zijn geboden werden minder uit directe
angst voor Hem geleerd en onderwezen. Er kwam een nadere uitleg, een verhaaltje
bij met haast altijd een moraliserende strekking. Vergelijk bij voorbeeld een tekst
uit de zestiende eeuw die een vader voor zijn kinderen schreef, met een
overeenkomstige uit de achttiende eeuw.
Het eerste citaat is van Lowys Porquin en begint aldus:
Vader der eeuwigher wysheyt omnipotent
Versterct mijn verstant | wille en memorie
Uw Godlijcke gratie in mijn herte prent
Om mijn kinderen te laten sulcken testament
Dat strecken mach tuwer eere ende glorie
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En thaerder salichheyt | Want ghy zijt mijn victorie
Mijn berader en hulper | so des schrifts auns seyt:
God is de leyder op de wech der wijsheyt.
[...]
In God wil ick sterven voor alle wercke
Bevelen hem mijn siele nae dese ellendicheyt
En mijn stinckende lichaem der eersten percke.45

Het tweede citaat is van Hieronymus van Alphen:
‘Daar gij, mijne kinderen! dien ouderdom bereikt hebt of eerlang zult bereiken,
waarin gij, om tot de genietingen van het H. Avondmaal te worden toegelaten, in het
openbaar rekenschap zult moeten geven van uw geloof, en U bepalen, in welk een
genootschap van Christenen gij u verkiest te begeven; is het allerbillijkst dat ik aan
u herhaald verzoek voldoe: namelijk om u de redenen op te geven, waaromme ik
niet alleen, in 't algemeen, den Christelijke Godsdienst omhelze; maar ook waarom
ik, in 't bijzonder, het stelsel der Gereformeerden verkieze; [...] want schoon men
verdraagzaam moet zijn, dat is, geene zijner medechristenen om hunnen gevoelens,
welke ons toeschijnen dwalingen te zijn, eigenzinnig veroordelen, zo moet men egter
niet onverschillig zijn omtrent de waarheid. Grondig te onderzoeken, redelijk te
geloven, wat ons de waarheid toeschijnt en daarvoor openlijk uitkomen, is uwe
onvermijdelijke plicht.’46
De verschillen tussen deze twee boeken, waarvan ik slechts het begin weergaf zijn
duidelijk. Ze blijken al uit het taalgebruik. Dat van Porquin is direct. Hij wordt, zo
lijkt het, niet geplaagd door bijgedachten. Dat van Van Alphen is breedvoeriger, ook
hier en daar sentimenteel en dus meer ingehouden. Voor Porquin is de macht van
God nog directe realiteit. Van Alphen moet eromheen vertellen. Hij moet uitleggen
waarom het christendom toch waar is. Hij begint in zijn boek dan ook eerder over
Jezus te praten - die tenminste een mens is geweest -, en dan pas over God.
De legitimering van gehoorzaamheid aan godsdienstige voorschriften loopt op
dezelfde wijze uiteen. Voor Porquin is het nauwelijks een vraag. We zijn zo volstrekt
afhankelijk van Hem die heerst over alles, dat we niets anders kunnen dan Zijn
aanwijzingen volgen. We mogen nog blij zijn dat we ze kennen. Bij Van Alphen
worden de verboden en geboden gelegitimeerd als nuttig en noodzakelijk om
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een deugdzaam en gelukkig leven te leiden. Voor hem bestaan er kennelijk criteria
buiten God om waarmee de juistheid van Zijn bewind valt te bewijzen: Geluk en
Deugd.
De betekenis van het criterium deugd spreekt ook uit zijn verlegenheid met de
‘erfzonde’. Juist omdat hij zo'n nadruk legt op het geweten als de innerlijke stem van
God of de plaats van het religieus besef, moet hem de bewering dat alle mensen van
nature verdorven zijn tegen de borst stuiten en in strijd lijken met zijn pedagogische
ijver. Het besef dat het woord ‘zonde’ eerder een veel ruimere strekking had en op
alle menselijke en natuurlijke gebeurtenissen sloeg die bedreigend voor mensen
waren, was hem vreemd. Voor hem had het woord juist de betekenis gekregen van
een slecht geweten. Deze verzedelijking van ‘zonde’ staat voor de verzedelijking
van de godsdienst in het algemeen. Godsdienst werd een kwestie van het geweten
en daarmee werd de grotere terughoudendheid ten aanzien van godsdienstige en
andere meer emotionele neigingen en gebeurtenissen godsdienstig gelegitimeerd.

Eindnoten:
25 Zie A.J. Nijk, Secularisatie, Rotterdam 1968, p. 23.
26 Zie Raymond Williams, Culture and Society, 1780-1950, Harmondsworth, Middlesex, 1961
(1e ed. 1958). Hij noemt ‘industry, democracy, class, art, culture’; zie ook E.J. Hobsbawn, The
Age of Revolution, Europe 1789-1848, London 1962. Hij noemt o.m. ‘capitalism, nationality,
ideology, strike’.
27 Zie Peter Gay, The Enlightenment, an interpretation, 2 vol., London, 1970, vol. 1: ‘The Rise
of Modern Paganism’.
28 Zie noot 21, p. 256.
29 Zie noot 27, vol. 1, p. 299.
30 Zie noot 27, p. 300.
31 Zie noot 27, p. 327.
32 Zie J. Habermas, Strukturwandel der Oeffentlichkeit, Neuwied-Berlin 1962, m.n. de eerste drie
hoofdstukken. De latere zijn zeer abstract en het boek eindigt in een oppervlakkig pessimisme
als zou het met de hedendaagse ‘openheid’ in vergelijking met die in de achttiende eeuw maar
droevig zijn gesteld.
33 Zie noot 27, p. 373.
34 Zie noot 27, p. 406.
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36 Zie noot 27, vol. 1, p. 410.
37 Zie noot 27, pp. 394 en 399.
38 Zie noot 27, p. 397.
39 Zie J. de Roo, Godslastering, Rechtsvergelijkende studie over blasfemie en andere religieuze
delicten, z.p. 1970, p. 7.
40 Zie noot 39, p. 12.
41 C. de Baere, Krachtpatsers in de Nederlandse volkstaal, z.p. 1940, p. 69.
42 G. van der Leeuw, Beknopte Geschiedenis van het Kerklied, Groningen-Batavia 1948, pp. 78
e.v.
43 Zie noot 42, pp. 125 e.v.
44 Zie noot 42, pp. 223 e.v.
45 Lowys Porquin, Den Utersten Wille, p. 1562.
46 H. van Alphen, De Gronden mijner Geloofsbelijdenis, opengelegd voor mijne Kinderen, Utrecht
1786.
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3 Secularisering en de-taboeëring tegen het einde van de negentiende
eeuw
De godsdienstige legitimering van de grotere terughoudendheid of zelfcontrole en
de grotere godsdienstige terughoudendheid en tolerantie zelf typeerden in de
achttiende eeuw de opkomende, burgerlijke lagen. Zij vormden een deel van hun
idealen en gaven de richting aan waarin zij de vooruitgang zagen.
Hun strijd was succesvol. Het lukte en in de loop van de negentiende eeuw werden
- hier eerder, daar later - deze idealen van een emanciperende groepering in
toenemende mate de verworvenheden van een gevestigde groepering. Het principe
van de gelijkwaardigheid van alle christelijke denominaties werd formeel erkend.
Niet langer kon één bevolkingsgroep zijn godsdienstig gelijk handhaven en
beschermen door officiële staatsmaatregelen. Niet langer kon één kerk de privileges
van de bovenlagen legitimeren. Steeds losser werden de banden tussen centrale
staatsfuncties - die zelf met de toenemende invloed van burgers onpersoonlijker en
democratischer van aard werden - en de grootste kerk. Dissidente groeperingen
kregen gelijke rechten en alle betrokkenen hadden te leren dat zij wel in hun gelijk
konden geloven maar het zeker niet met geweld konden afdwingen. Godsdienstige
conflicten namen daarmee in hevigheid af en werden meer met de pen dan met het
zwaard gevoerd. Tolerantie groeide, godsdienstige gevoelens en opvattingen werden
meer teruggehouden en raakten minder licht ontvlambaar. In Nederland werd met
de komst van koning Willem I de nieuwe Nederlandse Hervormde Kerk door de staat
en met name door de koning zelf bevoorrecht én bevoogd, maar leden van andere
denominaties werden niet langer van ‘alle ambten’ uitgesloten; het kerkelijk huwelijk
werd ondergeschikt gemaakt aan het burgerlijk; het onderwijs werd nog wel christelijk
genoemd maar was nu de zorg van de staat en niet meer van een kerk; de overheid
benoemde geen ‘theologische’ hoogleraren meer, de leeropdrachten heetten anders,
meer neutraal: zedeleer, gewijde dichtkunst.
Met het verlies van oudere voorrechten werden de toonaangeven-
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de kringen in die kerk ook liberaler. Niet langer beriepen zij zich op de ‘Dordtsche’
boekstaving van de christelijke waarheid, liever zwegen zij over de dogma's die niet
langer te verdedigen waren in betere en geletterde kringen en met enkele
uitzonderingen alleen nog onder de heffe des volks werden geloofd. Hun aandacht
ging vooral uit naar de verheffing der zeden. In plaats van ketterijen vormden gevallen
van dronkenschap en onzedelijkheid - een woord dat bijna uitsluitend voor seksuele
gewoonten gebruikt ging worden - de ‘tuchtzaken’ in kerkeraadsvergaderingen.47
Godsdienst werd, zoals iemand het in die tijd maar uit een ander land formuleerde
‘the training... to an habitual interior restraint, an early government of affections,
and a course of self-control’.48 Die training heette veelzeggend ‘the great secret’. Het
gebeurde ingetogen en daardoor indringend. Het gebeurde meer terzijde, als in het
geheim, juist naarmate het meer succes had.
En dat was het geval. Steeds beter lukte het om wat niet aan de hogere eisen van
zedelijkheid voldeed niet alleen te bestrijden maar ook te laten verdwijnen, zodat
het oog het niet meer zag noch het oor het kon horen. De bijbel zelf werd, zeker voor
het gebruik door kinderen, gekuist en kon gaan dienen als argument om ook andere
literatuur aan deze standaard aan te passen. Zo raakten, terwijl eerder de
beschavingsidealen van de burgerij nog meer tegenover de kerkelijke en officiële
godsdienstigheid hadden gestaan, christendom en burgerlijke beschaving steeds meer
identiek en werden de blijken van het tegendeel geretoucheerd. Bovendien werd,
naarmate deze burgerlijke beschaving buiten Europa succesvol bleekte zijn, de eerdere
tolerantie, vooral naar buiten toe meer vermengd met gevoelens van superioriteit die
christelijk gelegitimeerd werden en sterker nationaal waren gekleurd. In het voorbeeld
van het volgende citaat is het een Engelsman, maar het had, gelet op de strekking,
evengoed een Fransman, een Nederlander en wat later een Duitser kunnen zijn, die
de volheid van zijn gemoed laat spreken als hij uitroept: ‘The British Empire be not
the Kingdom of God upon earth, is it the highest expression of it that we possess’.49
Voor een Nederlander klonk dat dan weer heidens want hij geloofde in een
‘allerbijzonderste voorsienigheid van God over Holland... welke zich in duizend
gevallen van bezoekingen en van reddingen heeft getoond’.50
Het wekt wellicht misverstanden om voor deze godsdienstige
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ontwikkelingen het woord ‘secularisering’ te gebruiken. Het ziet er allemaal zo vroom
uit. Toch is het woord op zijn plaats. Zoals gezegd, godsdienst kreeg meer
legitimerende functies van op zichzelf minder godsdienstige praktijken. Het moest
de zedelijkheid of de beschaving in ruimere zin, evenals de nationalistische of
klassegevoelens rechtvaardigen en gelovigen probeerden het nut van het christendom
dan zelf weer te bewijzen door naar deze legitimerende functies te verwijzen.
Het woord ‘secularisering’ past echter wel typisch in een ‘zijperspectief’, in de
kijk en interpretatie van een buitenstaander. Voor de betrokkenen zelf, zowel voor
vriend als vijand, wás het allemaal zeer vroom. Toen tegen het einde van de
negentiende eeuw de burgerlijke beschaving en haar taboes werden aangevallen,
keerden de critici zich dan ook tegen het christendom als zodanig. Zij doorzagen niet
dat het om een bepaalde fase in godsdienstige ontwikkeling ging. Evenmin doorzagen
zij dat hun eigen ongeloof een verdere uitbreiding betekende van
seculariseringsbewegingen die al eerder inzetten en nog langer zouden duren.

Samuel van Houten, een liberale Verlichter
Diverse voorbeelden maakten reeds duidelijk hoe tegen het einde van de negentiende
eeuw taboes werden doorbroken. Dwangmatige vormen van zelfcontrole, die een
functie waren van een afname der machtsverschillen tussen en binnen
bevolkingsgroepen en die als statusattribuut van hen die niettemin het meeste hadden
te vertellen waren verscherpt, werden aangetast. Een nieuw voorbeeld, dat in het
verband van dit hoofdstuk ook de samenhang met godsdienstige ontwikkelingen
verduidelijkt, bieden gebeurtenissen in het leven van Samuel van Houten.
Zijn naam kwam al in hoofdstuk III ter sprake waar het over Aletta Jacobs ging
en dat is geen toeval. Beiden hadden veel gemeen. Zij waren tijdgenoten. Hij leefde
van 1837 tot 1930 en zij van 1854 tot 1929. Ook hun maatschappelijke posities
vertoonden overeenkomsten. Zij was een dochter van een plattelandsdokter, hij de
zoon van een welgestelde houthandelaar. Beiden hoorden daarmee tot de betere maar
niet de beste kringen. Bovendien gingen zij later door de aard van hun opleiding
beiden deel uitmaken van de in aantal en invloed groeiende groep van intellectuelen.
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Ze zullen elkaar ook wel gekend hebben, niet alleen als ‘publieke’ personen, maar
ook door hun gemeenschappelijke betrokkenheid bij bewegingen als de
Neo-Malthusiaanse Bond, de vrijdenkersvereniging ‘De Dageraad’ en die der
vrouwenemancipatie, als ook door hun bewogenheid met de ‘sociale questie’. Beiden
verzetten zich tegen de privileges en de levensstijl van de hogere lagen, waar zij zelf
enigszins toe behoorden en tegen de stilzwijgende schroom waarmee deze werden
geëerbiedigd. Zij doorbraken taboes, niet als doel op zichzelf maar als onvermijdelijk
gevolg van hun strijd en bewogenheid. Het duidelijkst was dit het geval met Aletta
Jacobs. Zij was een vrouw, op haar drukten de restricties van de nette opvoeding het
zwaarst en het doorbreken van taboes was bij haar in de eerste plaats verbonden met
de emancipatiestrijd van vrouwen.
Toch kan ook van Samuel van Houten hetzelfde gezegd worden. Zijn strijd was
in de eerste plaats die van opkomende jonge ondernemers én arbeiders tegen wat hij
de sociaal-conservatieven noemde, tegen de oudere elites van staatsbestuur, handel
en grootgrondbezit.
Hij werd in de stad Groningen uit doopsgezinde ouders geboren en was daar, zoals
hij later in zijn autobiografische notities schreef, aan de ene kant vertrouwd met de
deftige kringen maar kwam aan de andere kant, vooral in het bedrijf van zijn vader,
in geregeld contact met mensen uit lagere groeperingen. Hij kende met andere
woorden de beschaafdheden uit de betere kringen maar wist ook hoe het anders kon.
Hij vertelt verder hoe men zich bij hem thuis wel identificeerde met de regeringsvorm
van na de Franse tijd - als doopsgezinden was hun in het Koninkrijk der Nederlanden
anders dan in de Republiek het recht tot het bekleden van belangrijke openbare
functies niet ontzegd - maar zich tegelijkertijd verzette én tegen de handelbeperkende
overheidsmaatregelen én tegen de scheve belastingdruk die als accijnzen niet zozeer
henzelf alswel de lagere groepen het zwaarste trof.51
Zoals gezegd, hij noemde deze jeugdervaringen achteraf, toen hij met enig succes
aan ditzelfde verzet reeds vorm had gegeven. Van daaruit was het wellicht al te
gemakkelijk om aan te geven hoe ‘vroeger’ tot ‘later’ moest leiden. Deze persoonlijke
conditionering had ook vergeten kunnen worden of de motieven en drijfveren kunnen
vormen voor activiteiten in andere richting, als niet in de tijd dat
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hij tot de jaren des onderscheids kwam de economische bedrijvigheid in Nederland
en elders zou zijn toegenomen en kansen had doen ontstaan tot een maatschappelijke
carrière waarin liberale en sociale bewogenheid goed van pas kwam: een parlementaire
strijder tegen de privileges van de hogere lagen en voor de ‘vrijheden’ van
ondernemers en arbeiders.
Er was echter nog meer in zijn jeugd dat hem daartoe geschikt maakte. Hij was
de derde zoon van zijn vader en aangezien er voor hem geen plaats meer in het bedrijf
was, kreeg hij de kans te gaan studeren. Als voorbereiding daarop werd hij eerst naar
een kostschool gestuurd in dezelfde plaats waar Aletta Jacobs naar school zou gaan,
Hoogezand, en ook hem behoedden deze jaren op het platteland voor eenzijdig steedse
indrukken. Hij schrijft tenminste: ‘Vijf jaren waarin de geest het meest ontvankelijk
is, leefde ik ten plattelande en met kameraden van het platteland. Salondressuur
ontvingen wij niet.’ Het zou kunnen zijn dat deze ‘achterstand’ op zijn
maatschappelijke soortgenoten het ook hem gemakkelijker maakte de deftige
omgangsvormen te doorzien en te doorbreken, terwijl de ‘achterstand’ in
lichaamskracht ten opzichte van zijn schoolgenoten, die hij aan den lijve ondervond,
hem toch niet een van de hunne deed zijn.52
Na zijn schooltijd ging hij in Groningen rechten studeren, oefende vervolgens
enige jaren een advocatenpraktijk uit maar startte al snel zijn politieke carrière toen
hij een zetel in de gemeenteraad wist te bemachtigen, die door het overlijden van
zijn vader vacant was geworden. Niet veel jaren later werd hij afgevaardigde naar
de Tweede Kamer waar hij tot op hoge leeftijd zou werken.
In het centrum van het politiek gebeuren aangeland werd hij al snel een van de
voormannen in de beweging der jong-liberalen, gaf stem en politiek gewicht aan
zowel de eisen van ondernemers als die van arbeiders en keerde zich zowel tegen de
conservatieven als tegen de oude liberalen die in de jaren veertig zich sterk hadden
gemaakt maar nu met hun eigen idealen werden bestreden.53 In 1871 - Van Houten
is dan vierendertig jaar en nog maar korte tijd lid van de Kamer - keerde hij zich in
een beroemd geworden rede tegen de eens door hem vereerde Thorbecke.
Deze oude liberale leider had in de jaren veertig en vijftig aan de gestegen invloed
van de burgerij staatsrechtelijke vorm gegeven en daarmee het verlicht despotisme
van Willem I en Willem II ont-

Paul Kapteyn, Taboe, ontwikkelingen in macht en moraal speciaal in Nederland

235
kracht. Het kiesrecht was uitgebreid, de parlementaire controle op de rijksbegroting
ingesteld, de verhouding tussen gemeentelijke en staatsbevoegdheden herzien.
Bovendien waren pogingen in het werk gesteld om het belastingstelsel te veranderen.
De accijnzen leverden tot dan toe het leeuwedeel der opbrengst.
‘Zij drukken zwaar op den kleinen man. Men denke aan den accijns op het gemaal
die het brood treft, aan die op de turf en de steenkolen, aan die op het geslacht, die
ook het varkens- en schaapsvlees, het voedsel van den kleinen man, in de belasting
betrekt [...] Daartegenover ontbreekt, als men de successiebelasting - die bovendien
de rechte lijn vrij laat - uitschakelt, iedere belasting van het roerend vermogen. Een
vermogens- of inkomensbelasting is volslagen onbekend.’54
Belangrijk was ook de bevordering van de vrijheid van verkeer. Men volgde het
Engelse voorbeeld, waar de graanwetten waren afgeschaft en Cromwells akte van
navigatie verdween. Hier werd het schaalrecht op granen afgeschaft, evenals de tollen
op de grote rivieren, de doorvoerrechten en de preferentie van de Nederlandse vlag.55
Maar dit alles was toen Samuel van Houten zich opmaakte voor zijn rede al weer
lang geleden. De groei van de Nederlandse bedrijvigheid, de opkomst daarmee van
de arbeidersbeweging, maar ook de toenemende internationale verwevenheid, stelden
nieuwe eisen en boden nieuwe kansen. De oude liberalen aarzelden en de jongere
stonden te dringen.
Samuel van Houten is aan het woord: ‘Wat maakt deze tijd tot een ernstige tijd?
Het is dit, dat meer dan anders, meer dan gewoonlijk, de oude vormen en de nieuwe
geest met elkander in botsing komen. Op internationaal, op politiek, op kerkelijk, op
industrieel gebied, overal ontwaart men het streven naar nieuwe levensvormen; op
internationaal gebied het streven naar een federatief volkeren verbond in plaats van
het nationaal isolement; op politiek gebied het streven naar zelfbeheer in plaats van
ene regering door een gezag, dat elders dan in de behoeften des volks zijn oorsprong
vindt; op kerkelijk gebied de vrije gemeente, de vrije vereniging tot bevordering van
zedelijkheid, beschaving en welvaart, tegenover de kerk, die naar dogmatische eenheid
tracht; op industrieel gebied de coöperatieve samenwerking van arbeid en kapitaal,
in plaats van den loondienst [...]
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In het jaar 1848 dreigde een ernstig conflict in ons land tussen de oude vormen en
den nieuwen geest, en het is de onvergankelijke verdienst van den Minister van
Binnenlandse Zaken, dat hij in die dagen tussen die oude vormen en dien nieuwe
geest het aanknopingspunt heeft gevonden en een nieuwen toestand heeft helpen in
het leven roepen, die aan de beginselen der historische richting voldeed...
Maar het is ene dwaling, dat met dien enen stap de strijd reeds voor goed zou zijn
volstreden...
Er is hervorming nodig op het gebied van het rechtwezen, in belasting- en in
militaire zaken, maar die hervormingen komen niet tot stand. Het Nederlandse volk
heeft het gevoel van niet meer te kunnen wat het wil.’
En dan richt hij zich rechtstreeks tot Thorbecke: ‘Onze wegen lopen uiteen, gelijk
onze jaren, maar ik ben toch zeker menige snaar te hebben aangeroerd die den Minister
aan vroegere jaren zal herinneren, dat er menige gedachte is geuit, welke bij hem
weerklank vindt, en ik ben ook overtuigd dat het enig antwoord, dat de heer Thorbecke
van de veertiger jaren mij zou kunnen toevoegen: even als ik in dien tijd, hebt gij nu
te vroeg gelijk.’56
Thorbecke antwoordt en citeert uit Goethes Faust:
Was Ihr den Geist der Zeiten heiszt,
Das ist im Grund der Herren eigner Geist
In dem die Zeiten sich bespiegeln.

Hij wijst er vervolgens op dat juist terughoudendheid ten aanzien van
overheidsbemoeiing de eis is en dat het gevaar steekt in maatregelen die de vrijheid
van mensen en hun organisaties beknot.57 De rede waarin hij deze gedachten nader
ontvouwde, heet zijn politiek testament. In hetzelfde jaar nog sterft Thorbecke.
Hij was niet meer getuige van het gelijk dat Van Houten en de zijnen in
verschillende opzichten kregen. In 1872 gaven zij de stoot tot een wet waarbij de
strafbepalingen tegen coalities van ondernemers onderling en arbeiders onderling
werden opgeheven. De praktijk van deze strafbepaling was dat de ondernemer in een
bij uitstek gunstige positie verkeerde omdat iedere arbeider genoodzaakt was
afzonderlijk over het looncontract te onderhandelen en ‘samenspanning’ tot staking
verboden was. In 1874 werd de eerste
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sociale wet in Nederland aangenomen en wel die tot verbod van kinderarbeid waaraan
de naam van Van Houten verbonden bleef.58
Niet alleen uit zijn werk in de Kamer, ook uit andere activiteiten blijkt de gerichtheid
van zijn ijver en komt het doorbreken van taboes dat er onvermijdelijk mee verbonden
was, duidelijk tot uitdrukking. In een van zijn publikaties, Bijdragen tot den strijd
over God, Eigendom en Familie, schreef hij over het onderwerp ‘De verdeeling van
de rijkdom’ en uit de wijze waarop hij dat deed, blijkt hoe ‘gevoelig’ dit onderwerp
lag.59 In de inleiding zegt hij zich te zullen keren tegen de ‘mannen der zoogenaamde
“zedelijke orde”’, en voorspelt hij dat zijn geschrijf hun aanstoot geven zal. Hij zal
niet op de gebruikelijke, omzichtige, manier te werk gaan, maar juist aantonen hoe
de feitelijke gang van zaken in strijd is met de beweerde, hoe staatsregelingen die
de vrijheid en gelijkheid van allen pretenderen te eerbiedigen, in feite de heersende
groepen bevoorrechten.
Hij schrijft: ‘Ik ga [...] een kijkje nemen in de omgeving [...] waar de rijke burgers
der steden zich in het fraaie seizoen ontspannen. Velen, wellicht de meesten van hen,
verteren de vruchten van eene door volhardenden en moeilijken arbeid, vooral in
hunnen vroegere levensjaren, gevestigde zaak. Nu genieten zij de voordelen van een
door langdurige soliede bediening verworven groot vertrouwen en uitgebreide
clientèle. Maar menigeen bevindt zich ook onder hen, die zijn zeil aanmerkelijk had
moeten minderen, indien de staat geene voor hem gunstige wetten had gemaakt.
Ik noem slechts een enkel voorbeeld.
Het voetspoor van koning Willem I volgende, heeft de bewoner van het naast aan
het dorp grenzend landgoed zijn geld belegd in aandelen van Nederlandsche Bank
en Handelmaatschappij. Hij leefde eenvoudig van de matige dividenden. In de laatste
jaren heeft hij echter telkens de inkomsten zijner bankaandelen, en ook hunner waarde
zien stijgen. Met welgevallen heeft hij onlangs gedisponeerd over 18,6 procent van
het nominaal bedrag zijner aandelen, en ziet hij deze genoteerd op ongeveer 360
procent. Elke vroeger in het fonds belegde duizend gulden is nu circa
zesendertighonderd waard en geeft eene uitdeling van ƒ 286,-.
Heerlijke uitkomsten - nl. voor de aandeelhouders - van de wet van 22 september
1863 (Stbl. no. 148)! Onze buitenbewoner, fel

Paul Kapteyn, Taboe, ontwikkelingen in macht en moraal speciaal in Nederland

238
anti-socialist, gelijk een deftige Amsterdammer van den ouden tijd betaamt, vijand
van alle inmenging van den staat in de verdeeling van den rijkdom, weet misschien
zelf niet, hoe hem en zijns gelijken door eene “wet” hun rijkdom wordt verschaft.’60
Hij doelt hiermee op de regeling waarmee de Nederlandsche Bank in feite het
monopolie heeft van de uitgifte van bankbiljetten en - waar er tweeëneenhalf keer
zoveel biljetten gedrukt mogen worden als de voorraad munt - over een grote renteloze
lening beschikt die haar opbrengsten allicht groter doet zijn dan die van andere
banken. Hij doelt ook op de verhouding tussen de staat en de Handelmaatschappij
waarbij de eerste de aandeelhouders een wettelijk vastgelegde opbrengst garandeert
en tevens via geldschietingen tekorten dekt.
Hij gaat dan verder: ‘Onze gelukkige dorpsrentenier heeft van dit alles niets
vernomen [...] In dit opzicht is zijn geweten rein, wat, vrees ik, niet van ieder gezegd
kan worden, die de hand in deze zaak heeft gehad.’61
En hij besluit: ‘Menigeen, die de socialistische beginselen verderfelijk acht, mag
wel eens eerst de hand in eigen boezem steken en zich afvragen, of niet op dit terrein
het slechte voorbeeld slecht heeft gewerkt; of hij zijn inkomen of zijn verworven of
aangeërfd vermogen wel zou bezitten, indien de staat niet rechtstreeks tot het
verkrijgen daarvan had meegewerkt.’62
De strekking is duidelijk. In hogere kringen doet men niet wat men zegt. Onder
het mom niemand te bevoorrechten bevoorrechten ze in feite elkaar. En Van Houten
klaagt aan.
Op zichzelf lijkt deze gebeurtenis weinig bijzonder. De wijze van beschuldigen
lijkt oud en van vele tijden, maar de schijn bedriegt. Zoals gezegd, het onderwerp
dat Samuel van Houten aansneed, was een pijnlijk, gevoelig onderwerp. De mensen
tot wie hij zich richtte en tot wie hij in menig opzicht zelf behoorde, voelden zich
niet alleen bedreigd in hun bezit of in hun voorrechten, zij voelden zich tevens
geschokt of pijnlijk geraakt door de angst die zij met de stem van hun geweten op
zichzelf uitoefenden en wel op een dubbele manier. De vrijmoedige wijze waarop
Samuel van Houten over ‘bezit’ sprak, deed hen schrikken omdat zij zoveel
voorzichtiger te werk gingen. Zij beschuldigden hem van socialisme, van anarchisme
of communisme, omdat de bevrijdende gevoelens die daarin ten aanzien van de zorg
om het bezit werden gewekt bij hen de angstgevoelens op-
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wekten waarmee in het gewone leven juist de neiging tot slordigheid en
onzorgvuldigheid werd tegengehouden. Zij doen wat ‘goed’ is en wat hij doet is
‘slecht’. Maar er is meer en dat maakt het ingewikkeld en boeiend. Ze voelden zich
ook bedreigd, omdat hij in feite nog zorgvuldiger was dan zij en hij hen al
beschuldigend oproept hem te volgen. Zij zijn wel ‘goed’, maar hij is ‘beter’. Ze
waren in strijd met zichzelf. Ze predikten de wettelijke gelijkheid maar bevoorrechtten
zichzelf en zaten verstrikt in de dubbele spanning die dikwijls typerend is voor het
doorbreken van beschavingstaboes. Wat niet mocht, scheen wel te mogen, maar
tegelijk mocht er in feite meer niet.
Deze ‘discussie’ ontleende zijn betekenis aan de feitelijke veranderingen in de
machtsverhoudingen maar was tegelijkertijd moreel van aard en werd mede bepaald
door de strijdige, gespannen gevoelens van zelfcontrole. Ook voor burgers - en over
hen gaat het hier - was ‘bezit’ een probleem en een ander probleem dan bij voorbeeld
voor de adellijke aristocratie. Wat zij bezaten was bijna altijd - direct of indirect met werken verdiend en minder middels gewapende macht of hoofse diensten
verkregen. De verwerving kostte vaak minder lichamelijke kracht en behoefde
evenmin hoofse tactiek, maar des te meer de continue aandacht en zorg voor het
dagelijks bedrijf, de markten van vraag en aanbod, hier en verderweg. Deze burgerlijke
vormen van zelfcontrole werden, naarmate beter geleerd, van praktische regels
veralgemeniseerd tot deugden die goed waren in zichzelf. Zij werden een onderdeel
van het geweten dat werd geschokt bij overtreding, zeker wanneer het iemand betrof
uit eigen kring. En dat was Samuel van Houten.
Maar burgers gingen niet alleen zorgvuldig met hun bezit om door de moeite die
zij zich moesten getroosten en door de angst er voor aangezien te worden die moeite
niet te willen opbrengen en voor lui en onfatsoenlijk door te gaan. Zij waren er ook
voorzichtig en minder ‘pronkerig’ mee dan de adel, mede uit angst om de idealen
van ‘Broederschap en Gelijkheid’, die toch ook de hunne waren en in zekere mate
een deel van hun geweten vormden, met voeten te treden.
Toen Van Houten hun bezit aan de orde stelde werden beide gewetensangsten
manifest. Zij beschuldigden hem maar voelden zichzelf ook schuldig en hadden
daarom nauwelijks verweer. Eerder was het hier wellicht bij gebleven. Ze hadden
een grapje kunnen
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maken en zich verder weer kunnen bepalen tot de orde van de dag. Nu konden zij,
met de gewijzigde machtsverhoudingen, achter de morele dreiging een meer
daadwerkelijke vermoeden en dat gaf Van Houtens stem kracht.
Dit ene voorbeeld is met vele anderen uit te breiden. Samuel van Houten keerde zich
niet alleen tegen het bezit maar ook tegen het gezin als burgerlijk instituut. Hij pleitte
voor zwaardere successierechten, voor vereenvoudiging van de huwelijksontbinding
en verdere gelijkstelling tussen mannen en vrouwen. Ook hier doorbrak hij taboes
en legde in zijn aanval op geprivilegieerde mannen een openheid aan de dag waarmee
hij aan de ene kant angstige associaties opriep met een minder zorgvuldige omgang
tussen de seksen en aan de andere kant schuldgevoelens opriep niet zorgvuldig genoeg
te zijn.
Ook andere onderwerpen behandelde hij op dezelfde manier.63 ‘Sexualiteit’,
‘Zelfmoord’, ‘Lijkverbranding’, ‘De Koning’, het protocol was elke keer hetzelfde.
Hij richtte zich tegen de hogere lagen. Zij beschouwden zichzelf als ‘goed’ en
fatsoenlijk en hem als ‘slecht’; hij was echter ‘beter’. Ook tot lagere groepen richtte
hij zich om niet langer de privileges van de hogeren fatsoenlijk en stilzwijgend te
eerbiedigen. Maar voor zover hij zich keerde tegen een beschavingsniveau dat het
hunne niet was en ijverde voor een niveau dat het hunne nog niet kon zijn, ondervond
hij ook daar weerstand. Zij moesten in zekere zin nog leren wat hij hen afleren wilde.
Tot zover deze herhaling van wat al eerder is gezegd, maar nu geillustreerd werd aan
het leven van Samuel van Houten met de bedoeling om nader op het verband tussen
het doorbreken van taboes en ontwikkelingen in godsdienst in te gaan.
Zoals gezegd, de omzichtigheid waarmee de genoemde onderwerpen werden
besproken, was religieus gelegitimeerd en elke minder omzichtige benadering werd
niet alleen als onzedelijk maar ook als onchristelijk gediskwalificeerd. ‘Handhaving
van God, eigendom en familie is in den strijd van onze tijd de leus geworden der
sociaal-conservatieven’, schrijft Van Houten zelf.64 Het kon dus moeilijk anders of
hij moest zich op een of andere manier met het christendom verstaan en dat ging als
volgt.
Samuel van Houten was van doopsgezinde afkomst en dankzij de
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gewoonte in die kringen om nieuwe leden pas te dopen wanneer zij de jaren des
onderscheids bereikt hadden en in staat waren een eigen geloofsbelijdenis te schrijven,
beschikken we over een neerslag van zijn godsdienstige opvattingen op twintigjarige
leeftijd. De tekst is weinig opzienbarend. Zonder duidelijke bedenkingen en restricties
formuleert hij de christelijke zekerheden zoals dat al eeuwen geschiedde. Hij schrijft
dat de mens van nature een besef van God zou hebben, maar dat uit de bijbel als Zijn
openbaring de ware godskennis is te verkrijgen. Deze kennis leert hem dat er voor
de rechtvaardigen een leven na de dood zal zijn. Daarmee heeft de dood zijn prikkel
verloren en is het geluk hier op aarde maar schijn vergeleken met de zaligheid die
wacht. Dit geloof, deze zekerheid geeft troost en bemoediging waarom in het gebed
gevraagd mag worden. Tot zover weinig nieuws en hijzelf zei dan ook later tot in de
laatste jongelingsjaren mennist gebleven te zijn, omdat het hem zo geleerd was en
hij niet over geloofszaken had nagedacht.
Een paar jaar later veranderden zijn opvattingen echter snel. Als student ging hij
zich onder de leiding van een doopsgezind predikant bezighouden met de studie der
wijsbegeerte en vooral dank zij de confrontatie met Schopenhauer leerde hij ‘elke
bewering tot hare laatste grond te vervolgen en nauwkeuriger dan tevoren mijn
begrippen te vormen en te verbinden’.65
Deze lessen bleven niet zonder effect. Uit zijn bemoeienissen met de Doopsgezinde
Gemeente blijkt dat hij zich betrokken ging voelen bij wat als moderne godsdienstige
vragen werd beschouwd, maar in feite een voortzetting vormde van de discussies
die in de achttiende eeuw al werden gevoerd. De uitgesproken zekerheid over de
goddelijke oorsprong van de bijbel veranderde ook bij hem via twijfel in zijn
tegendeel. De goddelijke kennis verloor het van de menselijke en tegelijkertijd - en
ook dat is weer zeer typerend - werd datgene wat er aan godsdienst nog restte in de
allereerste plaats een kwestie van zedelijkheid, van wat goed en slecht is. In die
richting wilde hij dan ook de Doopsgezinde Gemeente veranderen. Het moest een
vereniging worden ‘tot bevordering van zedelijk-godsdienstig nadenken en van
hulpbetoon aan de armen... Belijdenis en doop moeten niet langer verplichtend zijn’.66
De bestuurderen van de Gemeente stonden niet onwelwillend tegenover zijn
voorstellen maar durfden van hun ‘kerk’ toch geen vereniging te maken van goede
bedoelingen. De meningen en gevoelens
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liepen uiteen en toen Van Houten in de kerk tijdens het gebed een keer bleef zitten,
en hijzelf het vermoeden van anderen bevestigde door openlijk te erkennen niet
langer geloof te hechten aan de christelijke leer, scheidden de wegen zich. Hij werd
een moderne heiden, die best het bestaan van een kracht in het heelal wilde erkennen,
maar de gebruikelijke consequenties niet trok. ‘Wil men haar een naam geven en
daarvoor de naam “God” kiezen, het zij zoo. Wij zelve vermijden dien naam.’67
Anderen legden dezelfde godsdienstige ontwikkeling af.68 Op een traditioneel
geloof, dat steeds meer als kinderlijk werd ervaren, volgde in de adolescentie, vaak
binnen kerkelijke verbanden, een confrontatie met de kennis en denkwijzen van de
natuurwetenschappen waarbij een poging werd gedaan om op een of andere manier
God als de Natuur of de Wetgever of de Kracht te verzoenen met wat men verder
voor waar hield, maar waarbij vooral het christendom als bron van zedelijkheid werd
voorgesteld en gelegitimeerd. Godsdienstige gevoelens en praktijken zelf werden
ingetogener en kregen sterkere gewetensfuncties. In de achttiende eeuw waren deze
veranderingen nieuw, maar slechts enkelen trokken consequenties die hen buiten de
kerk voerden. Nu, in de tweede helft van de negentiende eeuw, volgden meerderen
en nam de openlijke buitenkerkelijkheid enige vorm aan. Met de groeiende
economische en politieke bedrijvigheid breidden de intellectuele contacten tussen
mensen uit verschillende streken en landen zich uit en nam ook de belangstelling
voor het probleem ‘openbaring-wetenschap’ weer toe. Tegelijkertijd werd met de
afname in de machtsverschillen tussen de bevolkingsgroepen de privileges, de
levensstijl van de hogere lagen meer aangevochten en raakte - en daar gaat het in dit
verband om - de christelijke legitimering ervan in het vuur van de kritiek. Eerst
probeerden mensen als Van Houten, in gedachten of in discussies, tot een zeker
vergelijk te komen. De kerk zou een instelling moeten worden die het nadenken én
de zedelijkheid bevordert. Maar toen bleek dat de kerkelijke bestuurderen een aantal
typisch godsdienstige gebruiken niet opgaven en dat bovendien de zedelijkheid die
de kerk predikte veelal te eng van strekking bleef en legitimeerde wat juist moest
worden aangevallen, kon de scepsis niet langer beteugeld worden en geloofde men
niet meer.
Voor hen die nog wel geloofden en behoorden tot de oude elites, was deze
secularisering een kwetsing van hun godsdienstige ge-
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voelens én van hun maatschappelijke omgangsvormen. Zij vreesden dat hún
christelijke beschaving verloren ging. Voor hen was ongodsdienstigheid een
verwijzing naar een lager niveau van zelfcontrole. Hun klachten hielpen echter niet.
De machtsverhoudingen waren verschoven en daarmee waren hun argumenten te
zwak en de moraal die zij verdedigden niet weids genoeg van strekking. De moderne
heidenen kregen in de groter wordende bedrijven en overheidsdiensten posities die
hen minder afhankelijk maakten van de oude elites van staatsbestuur en handel. Zij
gingen zich verenigen en hielpen elkaar om het cognitief en moreel tekort van het
christendom en zeker van de officiële kerken als zodanig te gaan zien en aan te
klagen, en om tegelijkertijd nieuwe gedachten en bezieling te vinden waarin recht
werd gedaan én aan de ‘nieuwe’ kennis, én aan de ‘nieuwe’ moraal.
Dit geldt in de eerste plaats voor de socialistische beweging en sommigen van
Van Houtens sociale soortgenoten sloten zich ook hierbij aan. Anderen, waaronder
hijzelf, deden dit niet. Hij was te veel verbonden met de klasse van ondernemers om
de idealen en realiteiten van arbeidende groeperingen te kunnen delen. Hij was één
van de weinige moderne heidenen die tegen het einde van de negentiende eeuw de
vragen met het wegvallen van de godsdienst ontstaan, open lieten en niet opvulden
met nieuw materiaal aan het darwinisme of het materialisme ontleend. Evenmin
verwarmde hij de kilte van een wereld zonder God door de prediking van solidariteit
met verdrukte groepen al of niet met een historisch noodzakelijke opdracht uitgerust.
Zo was hij zich bewust van de problemen die ontstaan wanneer men in bewondering
voor de resultaten van de natuurwetenschappen de aldaar gehanteerde causaliteit op
menselijke gebeurtenissen toepast. Hij erkende dat mensen een bewustzijn van
vrijheid hebben, dat zij met rede zijn uitgerust en ook door beweegredenen worden
bewogen. Maar hij wees er tevens op dat deze rede hun geen vrijheid in absolute zin
geeft. Ook de handelingen door de rede ingegeven vloeien immers voort uit weer
iets anders, hebben net als driftmatige opwellingen hun bepalende antecedenten. In
het ene geval is men de slaaf zijner neigingen, in het andere geval van zijn rede. Hij
was voorzichtig en wees in feite de laatste vragen over de herkomst en uitkomst van
het leven, waarin de godsdienst in een intellectueel debat zo vaak zijn schuilhoek
zoekt, van de hand.
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‘De vrije, wetenschappelijke denker gelijkt den mensch die in het nachtelijk uur bij
een lamp in het donker zit. Hij ziet duidelijk wat naast in zijn omgeving is; vervolgens
nog een kring van voorwerpen, waarop even een lichtstraal valt; verder is hij omgeven
door een ietwat ongezellige duisternis.’
En elders: ‘Wij moeten ons er aan gewennen de dingen te nemen zoals zij zijn.
Wij zijn nu eenmaal in den toestand van een gezelschap, dat bijéén is zonder te weten
voor welk doel het te zamen gebracht is. Het verstandigst is in dien toestand, zoolang
men toch wachten moet, zich gemakkelijk in te richten en zijn best te doen den tijd
aangenaam door te brengen. De meest redelijke gissing, welke de metafysica tot
oplossing van het raadsel van ons bestaan zou kunnen bijbrengen, zou toch altijd
nog wezen dat juist dit het doel der uitnodiging was en de gasten den metafysische
gastheer slechts daardoor vreugde bereiden kunnen, dat zij zich verlustigen in het
vele goede, hetwelk hij hun bereid heeft.’69
Hij was nuchter en alleen de ironie laat zien dat hij het ook wel anders had willen
hebben maar dat het nu een keer niet anders was. De nuchterheid spreekt ook uit zijn
uitlatingen over andere gevoelige onderwerpen, zoals zijn pleidooi om de vrijwillig
gekozen dood niet langer in discrediet te brengen. Ook hier maakte de ironie de
nuchterheid minder kil en ernstig.
Hij schrijft: ‘De gebruikelijke jacht op mensen die van het leven genoeg hebben,
teneinde hen te dwingen het te behouden weet ik slechts te vergelijken met de
gewoonte van feestvierende studenten, die hun kameraden, ook als zij zich beginnen
te vervelen, dwingen te blijven en dezen het niet meer gewaardeerde genoegen van
hun gezelschap opdringen.’70
Deze nuchterheid werd hem niet in dank afgenomen en maakte eenzaam. De heilige
huisjes - die niet van alle tijden zijn maar juist heiliger werden naarmate mensen in
feite meer rekening met elkaar gingen houden en minder met God - werden verbrand
en hij stond in de kou. De meesten van zijn soortgenoten zochten hun heil in de
nieuwe socialistische beweging, in de talrijke ‘petites religions’ die in die jaren
bloeiden of in een christelijk geloof dat dit keer echt zedelijk wilde zijn en naast
socialistische teksten als die van Marx, vooral de Bergrede ernstig nam.71

Eindnoten:
47 Zie O.J. de Jong, Nederlandse Kerkgeschiedenis, Nijkerk 1972, pp. 327 e.v.
48 Zie Gordon Rattray Taylor, The Angel-Makers, London 1958, p. 93.
49 Ontleend aan W. Banning, Maatschappij, Kerk en Evangelie, in drie perioden der Europese
Geschiedenis, Arnhem 1957, p. 148; het citaat is van I. Da Costa, zie H. Smitskamp,
‘Christendom en modern Nationalisme’, in Christendom en Nationalisme, p. 1955.
50 Zie noot 49, p. 148.
51 Zie S. van Houten, Vijfentwintig Jaar in de Kamer, 1869-1894, 4 dln., Haarlem 1903, dl. I, pp.
7 e.v.; en G.M. Bos, Mr. S. van Houten, Analyses van zijn denkbeelden, Purmerend 1952, pp.
1 en 2.
52 Zie G.M. Bos, noot 51, p. 11.
53 Zie P.J. Oud, Honderd Jaren, een eeuw van staatkundige vormgeving in Nederland, 1840-1940,
5e dr., Assen 1971, (1e dr. 1945), pp. 95 e.v.
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Zie noot 53, pp. 34, 35.
Zie noot 53, p. 35.
Zie noot 53, p. 92.
Zie noot 53, p. 96.
Zie noot 53, p. 96.
Zie S. van Houten, Bijdragen tot den strijd over God, Eigendom en Familie, Haarlem 1878.
Zie noot 59, p. 45.
Zie noot 59, p. 45.
Zie noot 59, p. 45.
Zie voor deze andere onderwerpen ook G.M. Bos, noot 51, p. 133.
Zie noot 59, p. 1.
Zie S. van Houten, noot 51, dl. 1, p. 17.
Zie S. van Houten, noot 51, dl. 1, p. 27.
Zie noot 59.
Zie O. Noordenbos, Het Atheïsme in Nederland in de 19e eeuw, Rotterdam 1931.
Zie G.M. Bos, noot 51, pp. 152 e.v.
Zie G.M. Bos, noot 51, p. 152.
Als voorbeeld noem ik hier de religieus socialisten; zie H.J. Wilzen & A. van Biemen, Samen
op weg, 50 jaar ontwikkeling tussen Christendom en Socialisme in de Blijde Wereld en Tijd en
Taak, Amsterdam 1953; zie ook ‘Preekt en wauwelt niet teveel, steekt de handen uit de mouwen’,
wekelijkse bijdrage Leeuwarder Courant, 17 juli 1976.
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4 Recente ontwikkelingen
De seculariseringsbeweging waarbij Van Houten betrokken was verdween in de loop
van de twintigste eeuw niet. De vrijdenkersvereniging ‘De Dageraad’ bleef, zij het
in wisselende gedaanten, bestaan. Ook andere instellingen werden gecontinueerd,
zoals de Neo-Malthusiaanse Bond waarin mensen probeerden seksuele gewoonten
die moeilijk bespreekbaar waren geworden weer in het centrum van de aandacht te
plaatsen en de dienovereenkomstige, gevoelige terughoudendheid op zijn minst bloot
te stellen aan de vraag waar ze goed voor was. Het duurde echter tot in de tweede
helft van deze eeuw voordat zij opnieuw tot de verbeelding van meerdere mensen
spraken en de bewustwording van problemen en het aanprijzen van oplossingen zich
in bredere kring herhaalde. Door de meeste betrokkenen zelf werd, op grond van hun
leeftijd en vaak ook maatschappelijke herkomst, deze opleving als iets nieuws ervaren.
Het betrof hier in de eerste plaats mensen uit protestants-christelijke en uit
rooms-katholieke groeperingen, maar toch ook hen die meer in socialistische geest
waren grootgebracht. Zij gingen de taboes afleren, die hun voorouders tegen het eind
van de vorige eeuw waren begonnen aan te leren, toen hogere groeperingen waartoe
Samuel van Houten en Aletta Jacobs behoorden soortgelijke taboes reeds afleerden.

Confessionalisering en taboeëring
Bij dit aan- en afleren van taboes door lagere maar stijgende bevolkingsgroepen
speelden godsdienstige gevoelens en praktijken opnieuw een belangrijke rol, die
echter niet voor alle groeperingen dezelfde was. Het was ingewikkeld. Voor grote
groepen ging tegen het einde van de negentiende eeuw hun strijd ter realisering van
de gestegen machtskansen gepaard met een strijd tegen de godsdienst en haar
legitimerende functies van oude privileges. Zoals al enigszins aangegeven trokken
zij ook in dit opzicht samen op met anti-
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godsdienstige bewegingen onder de betere burgerij waartoe Van Houten behoorde,
en kan het treffende beeld getekend worden van twee soorten mensen die gezamenlijk
de kerk verlaten, maar, de één door de voordeur der rijken en de ander door de
achterdeur der armen. Zoals zich laat raden, deed deze ontwikkeling zich dáár voor
waar met de toenemende industrialisering de tegen- én nevenstelling der belangen
van lagere en hogere groepen, van - om de trefwoorden te gebruiken - liberalen en
socialisten het verst was voortgeschreden, zoals in de grote steden, andere
industriecentra als de Zaanstreek en Twente, maar ook in agrarische gebieden van
Friesland en Groningen waar modern grootgrondbezit bestond. Beide groeperingen
namen in zekere mate afscheid van het officiële christendom waarbij met name voor
de lageren het socialisme vele functies overnam en de strijd veel feller en openlijker
was dan voor de hogere lagen, waarvan de levensstijl meer ingetogen, ‘beschaafder’
was.72
Deze ontwikkeling werd niet gedeeld door hen bij wie de genoemde tegen- én
nevenstelling der belangen minder scherp geprofileerd waren. Hun zorgen waren
niet in de eerste plaats die van werkgevers-werknemers, maar die van ‘periferen’
tegenover ‘centralen’. Zij voelden zich als groep binnen de figuratie Nederland
terzijde staan en voor zover er sprake was van een onderlinge tegenstelling in
klasseverhoudingen, werd deze overheerst door de gemeenschappelijke angst vóór
en het gemeenschappelijke verzet tégen de liberale hogere lagen en de socialistische
lagere lagen. Deze twee hoorden voor hen bij elkaar en voor zover ze samen het
centrum van het maatschappelijke gebeuren bepaalden, vertegenwoordigden ze een
onderlinge polariteit en daarmee een levensstijl die de hunne niet was. Het waren
deze meer perifere groepen die de kerken trouw bleven; sterker, die in het christendom
de ideologie vonden om zich volwaardig Nederlander te gaan weten en hun gevoel
van eigenwaarde te bevestigen tegenover hen die dat al lang waren of wier eerste
zorg het niet was. Het gaat hier om degenen die zich politiek organiseerden onder
de naam Anti-Revolutionairen en vooral om de rooms-katholieken. Beide groepen
raakten in de loop van de twintigste eeuw in toenemende mate geïntegreerd in de
Nederlandse samenleving in haar geheel. Hun emancipatiebeweging ging gepaard
met een verhoging van hun beschavingsniveau dat christelijk werd gefundeerd.
Enigszins soortgelijk aan burgerlijke groeperingen in de achttiende en negentiende
eeuw leerden zij taboes aan die zij
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met het succes van hun emancipatie in de loop van de jaren zestig en zeventig van
deze eeuw in zekere mate weer afleerden.
Een dankbaar voorbeeld van de taboeëring in deze kringen en van de plaats daarvan
binnen de beschavingsontwikkeling van de Nederlandse samenleving in haar geheel
biedt de ontwikkeling van het strafrecht. Daarover een korte uitweiding.
In de tweede helft van de achttiende eeuw werd met de opkomst van burgerlijke
groepen in verschillende landen van West-Europa een begin gemaakt met een
algemene codificering van overtredingen en straffen. Men probeerde de
standsprivileges - met name van kerk en adel - af te schaffen en het principe van een
ieders gelijkheid voor de wet gestalte te geven, waarbij overigens voor sommige
‘zwakke’ groepen als jonge kinderen een beschermende uitzondering werd gemaakt.
Bovendien werd de hardheid van het straffen verminderd en zocht men de
rechtvaardiging daarvan meer in de preventieve werking die ervan uit zou gaan dan
in de bevrediging van wraakgevoelens.
In Frankrijk vond dit streven, dat de toenemende zelfcontrole treffend tot
uitdrukking brengt, zijn uitdrukking in wetten die in 1791 nog door Lodewijk XVI
afgekondigd werden. Zij maakten een einde aan veel willekeur en wreedheid. De
geprivilegieerden konden minder hun gang gaan, de overigen werden beter beschermd
en allen wisten beter waar ze aan toe waren, wat wel en wat niet mocht. Op het gebied
van de seksualiteit bij voorbeeld waren de strafbare handelingen ondergebracht in
drie artikelen die voor alle burgers golden: ‘In de eerste plaats kon iemand voor
verkrachting 6 jaar in de boeien geslagen worden, en zelfs voor 12 jaar als het om
de verkrachting of de aanranding met geweld van een meisje van nog geen 14 jaar
ging, of als de daad door meerdere mannen tesamen was gepleegd; In de tweede
plaats was het strafbaar een meisje met geweld tot prostitutie te dwingen en in de
derde plaats stond ten hoogste 6 maanden gevangenisstraf op openbare schennis van
de eerbaarheid, waaronder dan niet enkel het vertonen van de geslachtsdelen of van
geslachtelijke handelingen in het publiek begrepen werd, maar ook het uitstallen en
verkopen van pornografie.’73
Deze regelingen werden naderhand verfijnd. In de Code Pénal van 1810 werd de
bescherming tegen geweld uitgebreid van meisjes onder de veertien tot meisjes én
jongens van onder de vijftien jaar.
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Het begrip prostitutie werd verbreed en overspel werd - weer - tot misdaad bestempeld,
bij de vrouw te allen tijde en bij de man als hij zijn bijzit in de echtelijke woning
meenam. Homoseksualiteit bleef echter buiten het wetboek.74 Dezelfde Code Pénal
werd in 1811 bij ons ingevoerd en bleef door het mislukken van herhaalde pogingen
om tot een eigen wetboek van strafrecht te komen tot 1886 gehandhaafd. Toen lukte
het de liberale minister A.E.J. Modderman zijn ontwerp aangenomen te krijgen. Het
behelsde een verdere uitbreiding van het strafrecht, maar de burgerlijk-liberale
principes bleven gehandhaafd. Het aantal personen dat beschermd werd tegen geweld
werd uitgebreid, maar uitdrukkelijk bleef erkend dat het strafrecht individuen niet
heeft te beschermen tegen vrijwillig zedenbederf maar slechts heeft te waken tegen
de kwetsing van een anders eerbaarheid. Wat de seksualiteit betreft mochten
volwassen mensen derhalve doen en laten wat ze wilden zolang zij daarbij anderen
niet kwetsten. In die geest handelend werden afbeeldingen en vliegende blaadjes
wanneer zij pornografie bevatten wel onder het strafrecht gerekend, maar minder
‘openlijke’ publikaties als boeken niet.75
In de eerste helft van de twintigste eeuw werd deze wet nog drie keer uitgebreid
en wel in 1911, 1927 en 1935.76 Het waren toen echter niet meer de liberalen maar
de confessionelen - protestanten en rooms-katholieken, vaak gesteund door de
socialisten - die de wijzigingen voorstelden en doorvoerden. De liberalen zelf
beschuldigden hen ervan - en daar gaat het hier om - de uitgangspunten van het
strafrecht met voeten te treden. Ook vrijwillig zedenbederf zou strafbaar geworden
zijn en de vrijheid van het individu kwam daarmee in gevaar. Inderdaad werd de
betiteling strafbare pornografie uitgebreid tot alle soorten van geschriften, werden
bordelen verboden, kwam er een speciale strafbaarstelling voor souteneurs en werd
bovendien de leeftijd verhoogd van degenen aan wie geen voorbehoedmiddelen
mocht worden verschaft. Het is echter op zijn minst een vraag of deze veranderingen,
die ontegenzeglijk wel een uitbreiding inhielden, ook inderdaad waren wat de liberalen
ervan zeiden. De ‘vrijheid’ waarvan zij spraken was ook al door hun wetgeving aan
restricties onderworpen, en de veranderingen van confessionele signatuur lijken meer
gradueel dan principieel. De wetswijzigingen wijzen dan ook op een doorzettende
civilisering die echter in de eerste plaats door emanciperende groepen werd gewild
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en met name een onderdeel vormde van hun beschavingsontwikkeling. De heftige
discussies en meningsverschillen tussen hen en de liberalen laten zien hoe bovendien
de laatste groepering in zekere zin deze fase al achter de rug had en pleitte voor een
wettelijke regeling waarbij meer aan de zelfcontrole van ieder individu werd
overgelaten. De emanciperende groeperingen konden zich deze flexibeler vorm nog
niet permitteren en pleitten voor meer ‘dwang van buitenaf’.
Maar niet alleen uit deze ‘officiële’ regelingen, ook uit het meer dagelijks leven blijkt
hoe de emancipatie van genoemde groepen gepaard ging met verhoging van de
zelfcontrole, met pogingen om wat niet voldeed aan de hogere eisen uit te bannen.
In de negentiende eeuw was dit nog minder duidelijk. De eigen organisaties
begonnen pas op gang te komen en werden gekenmerkt door het elan van hen die
weinig te verliezen en veel te winnen hadden. Maar toen in de loop van de twintigste
eeuw teruggezien kon worden op wat reeds bereikt was en mensen banger werden
te verliezen wat ze hadden verworven, werden ook de restricties meer vanzelfsprekend
en werd wat zou móéten, voorgesteld alsof het zo wás.
Kranten, weekbladen en andere periodieken bieden dit inzicht.77 Een van de eerste
dingen die daarin opvallen is de centrale positie van het gezin, als een eenheid van
man, vrouw en kinderen die in liefdevolle maar duidelijk hiërarchische verbondenheid
en betrekkelijke afgeslotenheid van de buitenwereld samenleven. Al eerder wees ik
erop hoe deze gezinsvorm - als ideaal en als praktijk - met het sterker worden van
het onderscheid tussen publiek- en privéterrein in burgerlijke kringen in de loop van
de achttiende en negentiende eeuw gebruikelijk werd. Ik wees er ook op hoe binnen
deze samenlevingsverbanden ‘man’ en ‘vrouw’ zich meer gelijkelijk voor elkaar
gaan inhouden, zich ook meer gelijkelijk met elkaar identificeren en gevoelens van
verbondenheid tussen beiden min of meer als blijvend verondersteld werden. Ik wees
er ten slotte ook op hoe ouders in een grotere en meer zorgvuldige aandacht deze
hogere eisen in de omgang tussen de seksen maar ook meer in het algemeen aan hun
kinderen overdroegen zonder dat vaak als zodanig te beseffen. In de loop van de
negentiende en twintigste eeuw werd deze gezinsvorm met de toenemende
economische bedrijvigheid en de
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groeiende overheidsinvloed steeds meer de mogelijkheid en wenselijkheid van grote
groepen. Zij verwierven in toenemende mate de mogelijkheid de relatieve
zelfstandigheid van een eigen gezin te verwerven, waarbinnen dan de hogere eisen
van zelfcontrole en discipline die vereist waren om langere tijd bij elkaar te blijven
en om meer in het algemeen de stijgende machtskansen op economisch en politiek
gebied te realiseren, wederom in een grotere aandacht aan kinderen werden
overgedragen.
Uit de genoemde literatuur blijkt hoe sterk dit gezins- en opvoedingsideaal bij
confessionele groeperingen werd aangehangen en hoeveel moeite het blijkbaar kostte
in dit gareel te lopen. Duidelijk komt dit naar voren in de heftige verontwaardiging
gericht tegen de gewoonten van hogere groeperingen. Net als de burgers in de
achttiende eeuw, keerden de confessionelen zich in de twintigste eeuw tegen de
‘verwekelijkte decadentie en zedeloosheid’ van de hogere lagen die uit hun luxe,
hun sport, het dansen, gemengd zwemmen, het gebruik van voorbehoedmiddelen
zou spreken en voor hen op een lagere - al was het in feite een hogere en meer
flexibele - vorm van zelfcontrole wees.
Maar ook lagere groeperingen kregen er van langs. Zij heetten net als in de mond
van de achttiende-eeuwse en negentiende-eeuwse burgerij ‘bruut’. Zij lieten zich
maar gaan, gaven zich over aan drank en vrouwen, hingen maar wat rond in bioscopen
en deden wat dies meer zij.
Tussen deze uitersten in leefden zij zelf en vormden weer het juiste midden. Zij
waren niet decadent noch bruut, maar gezond, flink, moedig, doortastend en
vastberaden. Krachtige, gespierde taal evenals massale, goed gedisciplineerde
betogingen en schouwspelen moesten dit onderstrepen, maar verrieden tegelijkertijd
dat het niet zo vanzelfsprekend ging.
Zij waren het ook die in de eerste helft van de twintigste eeuw zich het sterkst
opwierpen als verdedigers van het ‘Vaderland’, terwijl de nakomelingen van hen die
een eeuw eerder hun borst van vaderlandsliefde voelden zwellen, relativerender
waren gaan denken en voelen. Ook hiervan kan gezegd worden dat de confessionelen
- en in zekere zin ook de socialistisch georiënteerden - in grote lijnen hetzelfde
doormaakten als die andere, burgerlijke groepering eerder. Met hun stijgende macht
voelden zij zich voor het eerst in het hart van Nederland vertegenwoordigd en konden
zij zich voor het eerst
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goed identificeren met dat land als hun vaderland. Zij gingen op hun beurt de
geschiedenis van Nederland nu ook als hun herkomst beschrijven en elke vorm van
twijfel of relativering werd ervaren als een aanval op dit vaderland en kwetste hun
gevoel van eigenwaarde en hun identiteit.
Hetzelfde kan gezegd worden van hun houding ten opzichte van andere
identificatiecriteria zoals huidkleur en ras. Met hun stijgende invloed gingen zij zich
ook voor het eerst verheven voelen als blanke Europeanen boven bewoners van
andere en in zeker opzicht minder ver ontwikkelde continenten, terwijl - om het nog
een keer te zeggen - de kinderen en kleinkinderen van de negentiende-eeuwse betere
burgerij deze fase achter zich hadden en zich konden ergeren aan deze ‘schaamteloze’
zelfverheffing.
Dit alles - de eigen organisatie, de realisering van de machtskansen, de hogere eisen
van zelfcontrole en de daarmee verbonden morele verontwaardiging over hoog en
laag, de centrale positie van het gezin, van de opvoeding en van het vaderland - werd
godsdienstig ervaren en gelegitimeerd. Niet het socialisme, niet het liberalisme maar
het christendom, zij het met socialistische en liberale elementen, vormde de ideologie
van hen die buiten de scherpste tegenstelling van arbeid en kapitaal stonden en binnen
de samenlevingseenheid Nederland een enigszins perifere positie innamen. Zij
beweerden het erfdeel der vaderen te bewaren en eisten als ‘echte’ Nederlanders hun
recht. In hun voorstelling stond de ware God achter hun maatschappelijke beweging
zoals Hij in het huisgezin achter de vader stond, die op zijn beurt weer moeder in de
rug steunde. God was van Nederland, van het gezin en van de opvoeding. Hij beloonde
het goede en strafte het kwade en kon overal zien wat je deed.
Maar - het zij nog eens herhaald - al zag het er allemaal zeer vroom uit, net als in
de achttiende eeuw verloren de oriënterende functies van de godsdienst aan betekenis.
Ook in de confessionele belevingswereld verschoof God - met alle theologische
disputen van dien - verder naar de rand van het leven en werd hij als ‘stem van het
geweten’ meer een innerlijk gevoel.
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De-confessionalisering en de-taboeëring
Zoals bekend verbrokkelde in de tweede helft van deze eeuw, in de jaren zestig en
zeventig, deze levensstijl van confessionele groeperingen. Het begin hiervan lag niet
vlak na de oorlog maar zo'n vijftien jaar later en dat is interessant genoeg.
Op het eerste gezicht is men wellicht geneigd om de oorlog zelf als de conditie
van deze veranderingen te zien, maar zoals aangegeven en in het onderstaande nog
wat verder uitgewerkt, was juist de naoorlogse periode bepalend. In die tijd werd de
vrede relatief duurzaam, steeg de welvaart ongekend en namen de machtsverschillen
binnen en tussen bevolkingsgroepen verder af.
In de processen van toenemende interdependentie in West-Europa vormden de
gewelddadige confrontaties die eurocentrisch wereldoorlogen genoemd worden,
maar waar grote gebieden in Afrika, Azië en Amerika buiten bleven, fasen van
vertraging en versnelling. De twee oorlogen, die het beste als één gezien kunnen
worden met het interbellum als voorlopige wapenstilstand, waren een functie van de
toenemende concurrentiedruk tussen Westeuropese landen waarbij niet alleen
sommige lagere bevolkingsgroepen, maar ook later ‘gearriveerde’ naties zoals
Duitsland en Italië aan machtskansen wonnen en de eerder gearriveerde zoals
Engeland aan machtskansen verloren. In een vicieuze spiraal van wederzijdse
bedreiging en angst, waarbij de één zijn dreigementen legitimeerde door op zijn angst
te wijzen voor de dreigementen van de ander, die op zijn beurt deze dreigementen
weer gebruikte ter legitimering van nieuwe dreigementen, raakte het zicht op de
parallellie der belangen verduisterd en werd het minimum aan vertrouwen, nodig
om die wederzijdse belangen enigermate gemeenschappelijk te kunnen behartigen,
als een te goed van vertrouwen uitgelegd.
Na enige tijd waren de gemoederen dermate verhit dat de geringste aanleiding
voldoende reden was om in een ‘gerechtvaardigde’ toorn elkaar te lijf te gaan. Het
gevolg van zo'n confrontatie was in eerste instantie een terugval in de processen van
interdependentie en daarmee van beschaving. Tegelijkertijd bood de terugval echter
ook kansen tot een versnelling op langere termijn. Zo werden in deze oorlogen de
Westeuropeanen geconfronteerd met het feit dat, terwijl zij onderling aan het vechten
waren, andere niet-Westeuropese landen aan macht gewonnen hadden. Rusland en
Amerika waren
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in staat de ‘ruzies’ te beslechten en de Europese landen op te nemen of in te lijven
in twee grotere politiek-economische eenheden en hen daarbinnen tot een grotere
vorm van samenwerking te zetten dan waartoe zij daarvoor zelf in staat waren.
Waar het nu in dit verband om gaat is dat het samenleven ook in Nederland de
eerste vijftien jaar na de oorlog getekend werd door die genoemde terugval of anders
gezegd, door pogingen de opgelopen achterstand weer in te lopen. Met vereende
krachten probeerde men de armoede en de werkloosheid te bestrijden en de gevoelens
van nationale saamhorigheid en identiteit, die met de bedreiging van buitenaf en van
binnenuit danig waren beproefd, te herstellen door ze bij elkaar te bevestigen en
allerlei feitelijke verdeeldheden te verdoezelen. De pogingen verliepen succesvol.
De armoede en werkloosheid werden teruggedrongen en de nationale saamhorigheid
werd versterkt. En meer dan dat. De grotere samenlevingsverbanden waarin ook
Nederland na de oorlog werd opgenomen boden - gerealiseerde - kansen tot een
economische groei met een ongekende versnelling en het relatieve geweldsmonopolie
van Amerika over het Westen bood, ondanks alle risico's, aan de landen van
West-Europa in ieder geval een interne vrede waarbinnen de nationale identiteiten
niet van buitenaf werden aangevallen.
Het waren deze ontwikkelingen die zo'n vijftien jaar na de oorlog de condities
vormden voor de veranderingen waar het nu om gaat: het doorbreken van taboes.
In die tijd groeide een generatie die aan de ene kant de noodzaak van nationale
saamhorigheid, de kommer van armoede en oorlog wel kreeg voorgehouden, maar
aan de andere kant de realiteit ervan minder ervoer. Zij werden opgevoed met regels
waarvan de achterliggende zorgen en angsten dank zij de duurzame vrede, de gestegen
welvaart en de van buitenaf onaangevochten nationale identiteit, minder de hunne
hoefden te zijn. Zo kregen zij mede dank zij de toegenomen geografische en
geestelijke mobiliteit de ruimte om de vanzelfsprekend geworden regels van zuinig
zijn en geld verdienen, van vaderlandsliefde en ook van huwelijkstrouw aan te vechten
en op zijn zachtst gezegd de vraag te stellen of het allemaal niet wat vrijer, losser
kon.
Bovendien kregen zij zo de kans de eerder toegedekte tegenstellingen aan te wijzen
en verontwaardigd te constateren dat het leven minder harmonieus was dan hun was
geleerd. Met dit morele ver-
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wijt konden zij ouderen onder druk zetten terwijl zij zelf partij kozen, voor zichzelf
als jongeren, maar ook voor arbeiders, voor vrouwen, en - verder weg - voor arme
landen, kortom voor die groeperingen wier macht gering was maar over het algemeen
en zeker waar het Nederland en wellicht zelfs waar het heel West-Europa betrof
binnen de hier aangegeven ontwikkelingen was gestegen. Soms behoorden zij zelf
wat betreft hun afkomst tot deze groepen, maar soms ook waren zij van betere komaf.
Binnen deze hier nog eens kort neergezette lijnen pasten de veranderingen in
confessionele kring. De tijd vlak na de oorlog diende ook bij hen om de opgelopen
achterstand weer in te halen. Zij richtten hun organisaties weer op, voor zover deze
waren opgeheven en herstelden of handhaafden het geloof in hun opvattingen en
levensstijl. Toen echter deze achterstand was goed gemaakt en meer dan dat, begonnen
én organisatie én stijl van leven in een ongekend tempo uiteen te vallen. In zo'n tiental
jaren verviel veel van wat in honderd jaar was opgebouwd. Voor veel van de
betrokkenen zelf mogen deze veranderingen weinig minder betekend hebben dan de
desintegratie van het netwerk waarin zij geboren en getogen waren, en de angst voor
het verlies van wat waarde en zin aan hun leven gaf tekende de reacties. In wijdere
verbanden bekeken ging het echter juist om toenemende integratie van de
verschillende bevolkingsgroepen in Nederland en om de laatste fase van de
confessionele emancipatiestrijd waarbinnen de eigen organisaties en levensstijl hun
functies verloren en een nieuwe generatie beide ging aanvechten of eenvoudig het
geloof erin verloor.
In het begin van deze roerige beweging zag het er voor de oudere generatie nog
heel anders uit. Toen in de jaren zestig een aantal mensen - meestal niet van
confessionele huize - de lont aanstak en met name voor de tv taboes doorbrak, waren
de reacties in confessionele kringen het hevigst. Met grote zelfverzekerdheid drongen
de ‘voormannen’ erop aan het gebeurde ongedaan te maken en in ieder geval herhaling
te voorkomen.78 Het opvallende was dat het verzet niet hielp. Via de tv waarvan de
invoering en verbreiding zelf al een uitdrukking vormt van de toenemende integratie,
werden de meningen en de wijze van leven van de ene bevolkingsgroep direct in de
huiskamer van de andere gebracht. Hiermee waren de kansen op controverses
geschapen, die nog vergroot werden door het feit dat bij dit nieuwe medium niet de
ouderen maar de jongeren het meer voor het zeggen hadden.
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Vrijwel onverwachts werden confessionele groeperingen geconfronteerd met grappen
die op hun niveau van zelfcontrole helemaal niet grappig waren en voelden zij zich
geraakt in wat voor hen ‘heilig’ was en over ettelijke generaties heen was aangeleerd.
Zij stonden vrijwel machteloos. In eigen kring werd zo iets niet vertoond óf het werd
bestraft. De tv-uitzendingen lieten zich echter naar het Nederlandse recht moeilijk
bestraffen. Er gebeurde feitelijk niets. Wel kon het toestel worden afgezet maar dat
maakte het feit van de uitzending niet ongedaan. Bovendien konden de eigen kinderen,
voor wier ‘heil’ men vaak het meeste vreesde, de knop weer indrukken of bij de
buren gaan kijken naar wat niet mocht.
De aanvallen kwamen echter op den duur niet alleen van ‘buitenaf’ maar ook uit
eigen kring. Het waren diezelfde kinderen die, met de geslaagde emancipatie van de
bevolkingsgroep waartoe ze van huis uit behoorden, zich in groteren getale als student
aan een instelling van hoger of hoger beroepsonderwijs konden losmaken van de
leefwijze van hun ouders en die van groot gewicht werden voor de jongerenbeweging
in die jaren. Zij waren het die de confessionele Hogeschool in Tilburg een tijdje de
naam van Karl Marx gaven. Zij waren het die in Nijmegen aan de Rooms-Katholieke
Universiteit de Studenten Vakbond oprichtten, die enige jaren later zeer
symptomatisch haar centrum verlegde naar het centrum van Nederland, in casu
Amsterdam. Zij waren het ook die van confessionele kranten als Trouw en de
Volkskrant ‘progressieve kranten’ maakten.
Deze reeks van voorbeelden zou verder zijn uit te breiden, maar waar het hier om
gaat is dat in vele gevallen de activiteiten ook van de jeugd van confessionelen huize
getypeerd werden door een schokkend verzet tegen verouderde restricties en een
verwijtend pleidooi voor ‘ware’ solidariteit. Weinig doorzagen zij dat juist deze
grotere solidariteit en gelijkheid niet als ‘vanzelf’ komt wanneer de machtsverschillen
maar verminderd of verdwenen zijn. De realisering van deze idealen stelde juist
nieuwe, hogere restricties en eisen van zelfcontrole, die - doorzien of niet - de
spanningen en problemen van hun levensstijl gingen bepalen.
Deze veranderingen bij het doorbreken van taboes wil ik ten slotte nog illustreren
met het voorbeeld te geven van iemand die meer terzijde die jaren heeft doorgebracht,
wellicht daardoor zich beter bewust was van wat er in feite gebeurde en zich zelf
verraste met zijn
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gewetensverandering. Het betreft een verhaal van Maarten 't Hart, ‘Een Oxim uit
Amerika’79. De ik-figuur bevindt zich in Brussel. Als bioloog in dienst van het leger
moet hij er een congres bijwonen waar op een of andere manier proefdieren de dood
zullen vinden. Bij zijn aankomst op het station wordt hij verwelkomd door een vrolijke
gastheer die hem naar het hotel begeleidt en daar aangekomen knipogend toevoegt
dat de publieke vrouwen vlak in de buurt zijn. Als hij 's avonds eens een kijkje neemt,
wordt het hem plotseling vreemd te moede. Hij raakt in dubbele en tegengestelde
schuldgevoelens verstrikt. Hij merkt hoe een deel van zijn geweten dat hem aan
vroeger doet denken, de kop opsteekt als zijn blik lustig langs de vrouwen scheert,
maar hoe ook een deel van zijn geweten dat hem nieuwer lijkt, niet van zich laat
spreken. Hij merkt echter tevens dat juist dit nieuwe deel hem kwelt bij de gedachte
überhaupt in een leger te dienen en bovendien dan nog een congres te bezoeken
waarbij dieren ten offer worden gebracht. Bij deze gedachten laat het ouder deel van
zijn geweten hem met rust.
Het is nog niet gezegd, maar het oude deel is voor hem van calvinistische origine en
het nieuwe deel van iemand die daarin niet meer gelooft. En inderdaad, de
veranderende werking van het geweten ging niet alleen bij hem maar bij vele anderen
gepaard met het wegvallen van godsdienstige gevoelens en gebruiken. Het verzet
tegen wat niet mocht - in dit geval tegen het verbod om vrij naar publieke vrouwen
te kijken - en tegen wat wel mocht - het leger en vivisectie - was ook gericht tegen
het christendom en zijn legitimerende functies. In die jaren zelf leek het er even op
als zou de belangstelling voor godsdienstige zaken juist verlevendigen. Er werd op
verschillende openbare en druk bezochte bijeenkomsten levendig gediscussieerd.
Achteraf gezien was voor velen deze vergroting van de aandacht echter een afrekening
waarbij de nadelen van het christendom zwaarder wogen dan de voordelen. En
opnieuw was te zien hoe met de afnemende macht van godsdienstig gebonden
organisaties, omdat zij hun emanciperende functies hadden vervuld, niet alleen
cognitieve maar ook morele argumenten gebruikt werden om het officiële christendom
de rug toe te keren. God was niet alleen een verzinsel, maar wat mensen van hem
gemaakt hadden was bovendien slecht. Reeds bestaande ideologieën namen opnieuw
functies van de godsdienst over en vooral het socialisme, waarin meer
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wetenschappelijk georiënteerde kennis gekoppeld wordt aan een moraal van wijdere
strekking, beleefde een revival. Zij die binnen de kerken bleven veranderden overigens
in dezelfde richting. Maatschappelijk-morele problemen kregen meer aandacht,
theologische geschillen raakten meer op de achtergrond, zoals blijkt uit de
ontwikkeling van het thans weer vrij succesvolle weekblad Hervormd Nederland.
De gelovigen werden om een ‘technische term’ te gebruiken grosso modo meer
‘vrijzinnig’. Ze wisten het minder zeker, hun geloofsbeleving werd minder publiek
en meer ingehouden en meer privé. Zij werden kortom ‘beschaafder’. In reactie
daarop ontstonden groeperingen die wilden bewaren wat verloren ging. Soms ging
het om oude elites die hun tanende invloed niet wilden erkennen en vasthielden aan
attributen ervan. Vaker ging het wellicht om groepen, zoals bij de oprichting van de
EO, die in Nederlandse verhoudingen nog te perifeer waren gebleven om met de
laatste fase van emancipatie mee te kunnen doen en in die zin de ‘nieuwe achterhoede’
vormden. Wat gecompliceerder ligt het met de vorming van het CDA. Aan de ene
kant vormt de nieuwe stijl van deze beweging een uitdrukking van de toegenomen
secularisering, ook binnen christelijke verbanden. Aan de andere kant gaat het
niettemin om een nieuwe confessionele organisatie die een reactie is op de afnemende
betekenis van christelijke organisaties en de daarmee verbonden toegenomen
secularisering. Zijn betrekkelijk succes vormt een bewijs dat deze wijze van
machtsvorming en zingeving nog voor meer dan enkel randgroeperingen aantrekkelijk
is.
Hoe dit ook zij, de omvang van de recente secularisering is, ondanks deze
tegenbewegingen, ongekend en het is opmerkelijk hoe stilletjes zij is verlopen.80
Secularisering is een beschavingsbeweging, waarover men weinig verstandigs kan
zeggen, daarover moet men maar zwijgen, en als men niet zwijgt dan is het genant.
Toch blijft de vraag intrigeren hoe zoveel mensen het zo snel klaar speelden om
zonder of met minder geloof de problemen van het leven het hoofd te bieden die met
de gestegen welvaart, de relatief duurzame vrede weliswaar aan directheid hebben
ingeboet, maar met de toenemende complexiteit aan indringendheid hebben gewonnen.
Naast meer wetenschappelijk georiënteerde kennis en ideologisch gekleurde zin- en
waardebepaling van het leven, zullen ook sportbeoefening, muziek en kunstplezier
in het algemeen emotionele functies hebben overgenomen.
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Mensen kunnen in dit spel van ongevaarlijke spanningen hun angsten en zorgen
verlichten en hun veerkracht herstellen. Maar misschien gaat het velen ook te snel
en valt het hun moeilijk te wennen aan de kilte van een wereld die geen doel of zin
buiten zichzelf kent. Van hun verlangens naar God wordt echter weinig vernomen.
Misschien houden ze Hem stilletjes op zolder, als een noodrantsoen voor je weet
maar nooit.
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Hoofdstuk VII
Slotbeschouwing
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1 Problemen bij versnelde civilisering
Dit boek ging over ‘taboe’, een woord dat in West-Europa in gebruik is geraakt om
de vanzelfsprekende vermijdingen van mensen een naam te geven. De vraag was
hoe mensen aan deze taboes zijn gekomen, hoe zij ze doorbroken hebben en hoe
deze veranderingen te verklaren zijn. De aanleiding tot deze vragen vormden de
verrassende gebeurtenissen in de jaren zestig en zeventig van deze eeuw in Nederland.
Wat speelde zich af tijdens diverse tv-uitzendingen, openbare fora, demonstratieve
bezettingen en andere gebeurtenissen waarbij taboes werden doorbroken?
Bij het beantwoorden van deze vragen maakte ik gebruik van het
ontwikkelingsperspectief dat door Norbert Elias is uitgewerkt en ik probeerde na te
gaan op welke wijze die recente gebeurtenissen aansloten op langlopende processen
van taboeëring en de-taboeëring.
Aan de hand van onderzoek naar de ontwikkeling van het begrip ‘taboe’ bleek al
gauw dat in de ontwikkeling van de Nederlandse samenleving, en in die van
West-Europa meer in het algemeen, drie episodes van speciaal belang waren en
daarop richtte ik de deelonderzoeken over ‘mannen en vrouwen’, ‘ouderen en
jongeren’, ‘het naakte lichaam’ en ‘de godsdienst’. Deze drie episodes waren de
tweede helft van de achttiende eeuw, de periode rondom 1900 en de jaren zestig en
zeventig van de twintigste eeuw.
De centrale constatering aangaande de eerste periode was dat het ene woord ‘taboe’
in West-Europa twee functies kreeg, die met alle verwarring van dien tot op de dag
van vandaag niet duidelijk worden onderscheiden. Het woord werd eerst als een
primitief begrip geïntroduceerd en het sloeg op verboden van bepaalde stammen die
door Westeuropeanen als zinloos werden beschouwd.
Niet veel decennia later werd het woord opnieuw geïntroduceerd, maar nu als een
beschavingsbegrip en het sloeg op de vanzelfsprekende verboden of vermijdingen
die Westeuropeanen zelf in acht waren gaan nemen en die sommigen van hen even
zinloos voor-

Paul Kapteyn, Taboe, ontwikkelingen in macht en moraal speciaal in Nederland

261
kwamen als die taboes van primitieve stammen. Onderzoek zowel naar het gebruik
van het woord als naar de gewoonten waarop het betrekking heeft, wees uit dat in
een onderlinge vergelijking primitieve taboes meer als een vorm van ‘dwang van
anderen’ en beschavingstaboes meer als een vorm van ‘zelfdwang’ beschouwd moeten
worden. De conclusie was bovendien dat in de tweede helft van de achttiende eeuw
deze zelfdwang in zo'n mate was geïntensiveerd dat de betrokkenen hun eigen
terughoudendheid als vanzelfsprekend gingen ervaren, dat zij veel wat hen als pijnlijk
trof uit het centrum van hun aandacht verbanden en zich soms meer terzijde, in het
geheim of in de verbeelding, toestonden wat officieel niet meer werd getolereerd.
De conclusie dat beschavingstaboes van achttiende-eeuwse origine zijn, moet niet
verkeerd begrepen worden. Hun ‘ontstaan’ is in feite een sterker worden van wat
reeds langer voorhanden was en past in een ontwikkeling die wat West-Europa betreft
in de Middeleeuwen herkenbaar wordt. Het gaat hier om een ontwikkeling die door
Elias is gekarakteriseerd als een proces van civilisering waarin mensen hun directe
opwellingen en gevoelens op een meer stabiele, gelijkmatige en omvattende wijze
terughouden en omvormen, terwijl de angstgevoelens - waarvan deze terughouding
en omvorming functies zijn - steeds minder door de directe dreiging van anderen
alleen en steeds meer ook door henzelf worden opgeroepen en zij als van nature gaan
vermijden waar zij bang voor zijn.
Dit proces van civilisering is niet autonoom in de zin dat het zichzelf in gang gezet
zou hebben en zichzelf ook gaande houdt. Het wordt in grote lijnen bepaald door
sociale ontwikkelingen waarin onder stijgende concurrentiedruk de bezigheden van
mensen worden gedeeld, op een hoger niveau weer worden verbonden en steeds
meer mensen op meer verschillende manieren en op grotere schaal van elkaar
afhankelijk worden. Het zijn deze ontwikkelingen waarmee - zij het ook met tijdelijke
tegenbewegingen - de machtsverhoudingen aan complexiteit winnen, de
machtsverschillen verminderen en mensen gedwongen zijn - willen zij tenminste
niet achterblijven en hun sociale bestaan op het spel zetten - meer rekening met elkaar
te houden en hun eigen opwellingen zodoende meer te reguleren. Tegelijk daarmee
gaan zij zich meer gelijkelijk met elkaar identificeren en brengen zij een groter respect
op voor elkaar.
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Afgaande op het woord ‘taboe’ en op andere gegevens valt te constateren dat deze
ontwikkeling in de tweede helft van de achttiende eeuw zo ver is gevorderd dat toen
met name in burgerlijke middengroepen, wier machtskansen binnen de groeiende
economische en nationale verbanden stegen, de vermijdingen van directe opwellingen
en gebeurtenissen in sterke mate als ‘natuurlijk’ werden ervaren.
De centrale constatering aangaande de tweede episode was dat deze burgerlijke
gedragscodes, tegen het einde van de negentiende eeuw, in Nederland maar ook
elders, werden aangevochten.
Het doorbreken van taboes betekende voor hen die ze doorbraken in de eerste
plaats een gevoel van opluchting en bevrijding. Of het nu ging om de omgang tussen
de seksen, tussen generaties, tussen maatschappelijke lagen, met het eigen lichaam
of om godsdienstige voorstellingen en praktijken, mensen doorbraken taboes die hen
deden denken aan overheersing, klein houden, dwang of, in andere termen gesteld,
aan machtsverschillen die naar hun mening moesten verminderen en zelfs verdwijnen.
Ze kregen in zekere mate hun zin. Met de versnelling in de processen van integratie
en differentiatie in de tweede helft van de negentiende eeuw stegen de machtskansen
van lagere en perifere groeperingen, van vrouwen - vooral in de bovenlagen -, van
jongeren en van intellectuelen tegenover de machtskansen van mannelijke elites in
handel en bestuur. Zij kregen de kans om de taboes - hoezeer ook een functie van
afnemende machtsverschillen in de achttiende eeuw - juist daarin te doorbreken waar
zij de dominantie en de overeenkomstige behoefte aan status van de hogere burgerij
uitdrukten. De aandacht werd echter minder gericht op de nieuwe en hogere eisen
die de betrokkenen binnen de nieuwe verhoudingen van grotere complexiteit en
geringere machtsverschillen aan elkaar stelden. Niet alleen in werkverbanden maar
ook elders moesten mensen meer gelijkelijk rekening houden met elkaar. Zij die
taboes doorbraken en allerlei vormen van zelfdwang aanvochten, doorzagen niet
goed dat zij zichzelf binnen de wijdere interdependenties, die hun inderdaad een
grotere bewegingsvrijheid boden, ook grotere restricties oplegden. Waarschijnlijk
waren daarvoor, zeker zolang de strijd nog gestreden moest worden, de gevoelens
van bevrijding te sterk. Waarschijnlijk werden ook uit propagandistische
overwegingen de nieuwe restricties weinig als
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zodanig en meer als een vanzelfsprekend, normaal en ‘natuurlijk’ recht voorgesteld
waar geen weldenkend mens tegen kon zijn. Toch speelde ook het feit dat vooral bij
mannen en vrouwen uit hogere maar enigszins dalende groeperingen, die zich
verbonden voelden met lagere maar stijgende groeperingen, de zelfdwang en met
name de gevoelens van solidariteit zo sterk waren en daarmee de ‘heilige’, morele
verontwaardiging over ‘misstanden’ zo heftig, dat zij niet beseften hoe weinig
vanzelfsprekend een meer gelijkwaardige omgang tussen mensen was en welk een
hoog niveau van zelfcontrole geëist werd.
Deze misvatting werd gedeeld door hen die de gebeurtenissen niet positief maar
negatief waardeerden en hun positie over het algemeen zagen verzwakken. Zij
geloofden de voorstanders op hun woord ‘bevrijding’. Maar waar de laatsten deze
bevrijding gepaard zagen gaan met een natuurlijke solidariteit, vreesden de eersten
een aantasting van de onderlinge eerbied en rekenschap. Zo stonden de twee partijen
tegenover elkaar. De ene was tegen restricties omdat ze aan te grote machtsverschillen
deden denken. De andere was in feite een verdediger van die verschillen vanuit de
overtuiging dat met het verdwijnen van de daaraan verbonden restricties alle
zelfbeheersing en daarmee de menselijke waardigheid als zodanig zou verdwijnen.
Geen van beide zag hoe met het doorbreken van taboes tevens nieuwe en verder
strekkende vormen van zelfcontrole werden aangeleerd en afgedwongen, soms door
eenvoudig een wijdere solidariteit te prediken en een sluimerend geweten te wekken
wanneer wat vroeger in het verborgene gebeurde verheven werd tot een grof
schandaal, maar vaker nog meer door doelgerichte veranderingen in het onderwijs,
in de vorming van volwassenen in allerlei verenigingsverbanden, en ook in de officiële
wetgeving.
De centrale constatering aangaande de derde episode was dat deze spanningen,
problemen en misvattingen zich in de loop van de jaren zestig en zeventig hebben
herhaald. Opnieuw deed zich de afgelopen decennia een versnelling voor in de
processen van integratie en differentiatie, opnieuw verminderden de machtsverschillen
tussen en binnen maatschappelijke groeperingen en werden taboes doorbroken.
Deze gebeurtenissen speelden niet in of vlak na de oorlog. Er werden toentertijd
wel taboes doorbroken, maar in een tegenover-

Paul Kapteyn, Taboe, ontwikkelingen in macht en moraal speciaal in Nederland

264
gestelde richting. Vrij plotseling nam de directe ‘dwang van anderen’ toe. Het gevolg
was dat mensen zich met het oog op deze dreiging weliswaar meer moesten inhouden
dan daarvoor, maar dat allerlei restricties die eerder in hoge mate vanzelfsprekend
waren geweest veel van hun geldigheid verloren. Vooral waar de dwang en bedreiging
van anderen het grootst was, moest men zich ook zelf verregaande beperkingen
opleggen om de kansen op overleving niet te verspelen en juist mede daardoor moest
men soms in strijd met het eigen geweten handelen. Op deze wijze werd het verbod
op vechten overtreden en nam men het met voorschriften als niet stelen en niet liegen
minder nauw. Tegelijkertijd verschrompelde het wijde net van interdependenties en
leefde men over het algemeen in kleinere eenheden, waar het gewicht van primaire
machtsbronnen als lichaamskracht, wapenen en voedsel plotseling toenam.
Het duurde een tijd voordat de opgelopen achterstand weer was ingehaald en
bovendien de kansen op verdere ontwikkeling, dank zij de oorlogsinmenging van
niet-Westeuropese staten ontstaan, werden gerealiseerd. Die tijd was echter kort. Na
zo'n vijftien jaar was de welvaart, de veiligheid en vooral het gevoel van veiligheid,
de onderlinge tolerantie en identificatie van ‘wij Nederlanders’ weer hersteld en meer
dan dat. In menig opzicht werd het vooroorlogse niveau voorbij gestreefd. Vooral
voor de generatie die niet of nauwelijks bewust de zorgen van de oorlogse en
naoorlogse tijd had meegemaakt waren deze verworvenheden vanzelfsprekend én
aanvechtbaar geworden. Zij waren het - en dan vooral degenen die werkzaam waren
in (semi-)overheidsinstellingen met sociaal-educatieve functies - die de taboes
doorbraken en daarmee de latent geworden angsten van ouderen - om niet netjes te
zijn, geen geld te hebben, niet vaderlandslievend te zijn - aanvochten en pleitten voor
‘vrijheid’, waartoe de afnemende machtsverschillen henzelf en midden- en lagere
groeperingen meer in het algemeen metterdaad kansen boden.
Opnieuw deden zich de reeds genoemde misverstanden voor. Vooral de oudere
generatie van maatschappelijke groeperingen die zich vanaf het einde van de
negentiende en verder in de twintigste eeuw hadden geëmancipeerd, vreesde een
verlies aan eerbied en respect voor wat zij zich eigen had gemaakt en achtte daarmee
de menselijke waardigheid als zodanig in gevaar. De voorstanders van de wijzigende
verhoudingen gaven ook enige reden daartoe. Met de nodige flair en arrogantie werd
de ‘benauwdheid’ weggewoven.
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Zij pleitten voor ‘bevrijding’ en opnieuw zag ook deze generatie niet goed hoe zij
behalve voor die bevrijding ook streed voor een wijdere solidariteit en een
gelijkwaardiger omgang tussen mensen, die niet als vanzelf ontstaan maar hogere
eisen van zelfcontrole stellen. Misschien waren hun gevoelens van bevrijding zo
sterk dat het oog voor nieuwe restricties verblind werd. Misschien ook werd bij hen
uit propagandistische overwegingen de solidariteit als ‘normaal’ en de onderdrukking
als ‘abnormaal’ voorgesteld waaraan gewone mensen ‘natuurlijk’ niet meededen.
Toch lijkt ook bij hen de morele verontwaardiging over een gebrek aan solidariteit
zo heftig en daarmee de eigen zelfdwang zo sterk dat daardoor het zicht op de hogere
eisen waarmee een gelijkwaardiger omgang gepaard gaat, werd belemmerd. Ze
werden verblind door eigen licht en waren dus ‘verlichtingsblind’. Aan de ene kant
slaat ‘verlichting’ op het besef zelf allerlei angstige denk- en gedragspatronen als
aangeleerd te hebben doorzien en te hebben afgelegd en op het vermogen mensen
minder bij voorbaat te beoordelen, meer op hun eigen waarde te bezien en in principe
voor gelijkwaardig te houden. Aan de andere kant slaat ‘blindheid’ op het onvermogen
in te zien dat deze houding, hoe menselijk hij ook mag heten, niet ‘gewoon’ is, maar
evenzeer wordt aangeleerd en afgedwongen en een hoog niveau van zelfcontrole
veronderstelt.
Deze spanning kwam en komt tot uitdrukking in het menselijk verkeer en in de
visie op maatschappelijke problemen van hen die tot de voorstanders van de
veranderingen behoren. Zij benadrukken dat anderen - en dan vooral de sociaal
zwakkeren - die hun standaard van menselijke waardigheid niet halen - moeten
worden begrepen en niet moeten worden veroordeeld. Zij zijn niet ‘slecht’, maar
slachtoffer en werden door de bangmakende druk die zij in de loop van hun leven
ervoeren, zo gemaakt. De remedie zoeken zij derhalve in een begripvolle begeleiding
waardoor wat gedeukt was weer wordt hersteld. Maar juist waar zij, die sociaal
bewogen zijn, zelf veelal vanzelfsprekend voldoen aan deze standaard, doorzien zij
niet hoe mensen van nature inderdaad niet ‘slecht’ maar evenmin ‘goed’ zijn. Ook
wat dit laatste betreft worden mensen met de nodige dreiging en druk gevormd. Met
deze eenzijdige voorstelling van zaken opponeren ‘verlichtingsblinden’ vaak tegen
hen die de wereld vanuit een tegengesteld perspectief bezien. In deze meer sombere
voorstelling zijn mensen van nature niet te vertrouwen en alleen een
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geduchte opvoeding maakt ze tot ‘mens’, waarbij dan - en dat is ook precies andersom
- de discipline vooral de zwakkeren moet gelden en een misstap van de sterkeren
eerder verontschuldigd wordt.
Wellicht dat veel mensen met beide visies vertrouwd zijn en afhankelijk van hun
positie in de strijd om macht wisselend kiezen, dan voor de ene dan voor de andere
strategie. Toch lijkt het erop dat met de recente taboedoorbraken en de afnemende
verschillen in macht de eerste visie aan aanhang heeft gewonnen en de daarmee
verbonden problemen zich op zeer uiteenlopende terreinen voordoen. In het
voorgaande heb ik al enkele genoemd en hier volsta ik met twee voorbeelden als
verschillende varianten van het probleem dat hier aan de orde is.
Het eerste betreft een tv.-uitzending van 15 augustus 1978 met als onderwerp
‘verkrachting’. Met deze uitzending werd een taboe doorbroken. Wat eerder angstig
werd vermeden, werd nu openlijk besproken. Maar zoals vaker bij het doorbreken
van taboes ging de aandacht en het begrip hoofdzakelijk uit naar de ‘slachtoffers’,
de ‘zwakkeren’, naar vrouwen in dit geval, terwijl het gedrag van de ‘sterkeren’, en
dat waren dus mannen, als ‘onmenselijk’ werd afgedaan. Mannen behoorden meer
rekening met vrouwen te houden. Zoals in de tijd van Aletta Jacobs de prostitutie
openlijk werd besproken en tegelijk tot een misstand werd uitgeroepen, zo werd nu
de verkrachting als een schande aan de kaak gesteld. Een gelijkwaardige omgang
tussen mannen en vrouwen was het ideaal, dat echter niet als zodanig, maar als een
vanzelfsprekend recht werd voorgesteld.
Het ging er in dit boek niet om dit soort rechten te erkennen of aan te vechten,
maar om te laten zien hoe het blinde geloof erin het besef van de moeite, die het
beide partijen kost om gelijkwaardiger met elkaar om te gaan, vaak verduistert en
de kans op moeilijkheden vergroten kan.
Een ander voorbeeld gaat over de toenemende ‘terreur’. In de jaren zestig en
zeventig won de visie veld waarin zij die in hun omgang met mensen geweld
gebruikten, niet als zonder meer ‘slecht’ werden betiteld en dienovereenkomstig
moeten worden gestraft. Zij dienden met begrip tegemoet te worden getreden om te
herstellen van wat hun was aangedaan. Misdadigers werden gemaakt en niet geboren.
In de loop van de jaren zeventig werden de aanhangers van deze visie op pijnlijke
wijze met de vertekening geconfronteerd.
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Begrip en goede woorden schoten te kort om hen die ‘terreur’ gebruikten tot rede te
brengen en harder ingrijpen bleek noodzakelijk te zijn.
Het zou kunnen zijn dat in Nederland deze ‘verlichtingsblindheid’ sterker is dan
in andere Westeuropese landen. De materiële en culturele verwevenheid is hier groot,
de welvaart hoog en in vergelijking met andere landen zeer gelijk verdeeld, de vrede
is relatief duurzaam. De condities zijn er dus naar om een niveau van zelfcontrole te
verwachten waarbij de souplesse en de stabiliteit zo sterk zijn dat de betrokkenen
het onderling respect best eens mogen bespotten maar er niettemin op kunnen rekenen.
Slechts in contact met mensen buiten de eigen nationale figuratie en met enkelen die
daarbinnen een uiterst perifere plaats innemen, kunnen zij zich pas goed realiseren
hoe weinig vanzelfsprekend deze omgang is en hoe kwetsbaar zij werden die eraan
gewend zijn geraakt.
De verhoging van deze kwetsbaarheid is een nadeel en tevens een teken van de
versnelde civilisering die bepaalde groeperingen hebben doorgemaakt en die ook de
recente ontwikkeling van de Nederlandse samenleving in zijn geheel typeert.
In hoofdstuk I wees ik erop hoe Norbert Elias soortgelijke veranderingen, die zich
eerder omstreeks de eeuwwisseling voordeden ook als zodanig interpreteerde. Ook
hij sprak van versoepeling en toenemende stabiliteit, maar meende vervolgens te
kunnen constateren: ‘Tegelijk doen zich, eveneens in onze tijd, de eerste tekenen
voor van een beweging in de richting van een straffere driftbinding...’. Om dan
vervolgens over die tijd op te merken: ‘Hoe van dichtbij bezien dit heen en weer
bewegen, dit voorwaarts en terugstromen, deze verstraffing en versoepeling van
geval tot geval zich ook voltrekken mag, de richting van de beweging in zijn totaliteit
is - voorzover nu te overzien - dezelfde. Welke speciale driftuiting men ook op het
oog heeft, de civilisatiecurve van de sexuele drift verloopt in het algemeen gezien
parallel aan de curve van andere driftuitingen... Ook hier wordt, vergeleken met de
mannen van de voormalige bovenlaag, de regulering steeds strikter. Ook deze
driftvorm wordt langzamerhand steeds verder uit het openbare leven teruggedrongen.
Ook de terughoudendheid die men bij het spreken in acht moet nemen, neemt toe...
Zoals vele andere driftuitingen, zo wordt ook die der sexualiteit, niet alleen voor de
vrouw maar ook
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voor de man, steeds meer tot een bepaalde enclave beperkt: het maatschappelijk
gelegitimeerde huwelijk.’
Ook ik heb in het voorgaande herhaaldelijk erop gewezen dat met het doorbreken
van taboes de eisen van zelfcontrole niet zijn gedaald, maar zijn gestegen. Toch lijkt
het mij duidelijk dat Elias met de bovengenoemde constatering de ontwikkelingen
niet juist heeft geschat. Hij heeft te veel waarde gehecht aan de ‘verstrakking’ en te
weinig aan de ‘versoepeling’. In zijn meer algemene typering van de richting van
civiliseringsprocessen gebruikt hij vaak een drietal woorden. De beheersing van meer
directe emoties wordt stabieler, gelijkmatiger en meer omvattend. Wellicht is het
verstandig om met het oog op ontwikkelingen in deze eeuw in Nederland er expliciet
aan toe te voegen dat deze beheersing ook aan souplesse gewonnen heeft. Het
kenmerkende van deze ontwikkeling is echter bovendien - en daar lag in dit boek de
nadruk - dat met het doorbreken van taboes het inzicht in verouderende vormen van
zelfcontrole weliswaar is gestegen, maar dat nieuwe eisen vaak niet als zodanig
worden gezien. De versnelde civilisering is in die zin blind verlopen.

Paul Kapteyn, Taboe, ontwikkelingen in macht en moraal speciaal in Nederland

269

2 Andere benaderingen
De recente veranderingen die centraal staan in dit boek vormden al eerder onderwerp
van onderzoek, en een korte vergelijking tussen een aantal van deze studies met de
mijne biedt een mogelijkheid om de conclusies en de werkwijze van dit boek nog
één keer aan te scherpen.
Zoals ik in het eerste, inleidende hoofdstuk schreef was het mijn bedoeling om de
recente veranderingen, waarvoor ik ‘taboe’ als attenderend begrip gebruikte, in
langlopende ontwikkelingen te plaatsen. Ik hoopte zodoende de verwevenheid van
ogenschijnlijk zeer uiteenlopende gebeurtenissen duidelijk te maken en het zicht op
die recente veranderingen enigszins te de-actualiseren en juist daardoor te vergroten.
In hetzelfde hoofdstuk benadrukte ik eveneens de verwevenheid van de strevingen
van individuele mensen met de machtsverhoudingen tussen grotere groepen mensen
en de bedoeling was om duidelijk te maken dat persoonlijke problemen ook problemen
van het samenleven zijn. Aan het begin van deze studie ten slotte stelde ik ook de
vraag of de recente veranderingen zich aaneenrijgen tot een ontwikkeling die als een
doorgaande civilisering is te typeren.
De uitvoering van deze drie voornemens kenmerkt dit boek en het onderscheidt
zich daarin van de meeste andere publikaties. Als eerste voorbeeld noem ik de
uitgaven van het Sociaal en Cultureel Planbureau en speciaal Culturele Veranderingen
in Nederland, een verzamelnaam voor verspreide publikaties die nog niet in één boek
verenigd zijn.1 Het ging de auteur om dezelfde veranderingen als waar het mij om
te doen was, maar zijn benadering is heel anders. Hij concentreert zich op de
veranderingen in de opvattingen van mensen en probeert door een herhaling van
reeds eerder uitgevoerde enquêtes een cijfermatig overzicht van deze veranderingen
te krijgen. Dat is nuttig werk. Dank zij deze onderzoekingen weten we beter dat de
meningen inderdaad veranderd zijn. Mensen zijn minder afwijzend en meer
instemmend komen te staan tegenover
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‘bewuste gewilde kinderloosheid’, ‘door de vrouw besliste abortus’, ‘een vrouw in
een leidinggevende positie’, en ‘homofilie’. Deze resultaten maken het mogelijk
minder speculatief na te denken over wat er nog meer veranderd is, hoe deze
veranderingen zijn te verklaren en wat ze voor de betrokkenen betekenen.
Deze onderzoekingen hebben echter ook grote beperkingen. Ik bedoel nu niet
allerlei methodische problemen, zoals de vraag of met de enquêtes inderdaad gemeten
wordt wat men denkt te meten. Ik bedoel wel dat door de aard van de gevolgde
werkwijze veel vragen onaangeroerd blijven. Ook al kunnen anderen van de resultaten
gebruik maken, in deze publikaties zelf blijft onduidelijk wat die veranderingen voor
de betrokkenen betekenen, of en in hoeverre behalve hun meningen ook hun gevoelens
en hun praktijken veranderd zijn en op welke wijze de geconstateerde veranderingen
samenhangen met wat er nog meer veranderd is. Misschien dat de onderzoeker deze
vragen van zich af wijst. Voor zover hij daarvoor het argument hanteert dat een mens
niet alles kan en een zekere werkverdeling is geboden, heeft hij gelijk. Voor zover
hij echter zijn eigen werk als ‘echte’ wetenschap beschouwt en de vragen die ik stelde
verwijst naar de vrijplaats van het ‘essay’, deel ik zijn mening niet. Ook waar hij er
misschien op wijzen zal dat de beleidsbetrokkenheid van het Sociaal Cultureel
Planbureau harde cijfers tot een nuttiger produkt maakt dan meer algemene, verbale
uiteenzettingen, maak ik bezwaar. Er is alle reden om zich ook op dit niveau met
politici en andere opiniemakers te meten en wellicht de eerste aanzetten te formuleren
van een sociaal beleid dat meer gebaseerd is op kennis van sociale en psychische
processen op lange termijn en minder op de belangen van pressiegroepen of de
gewetens van individuen.
De bovenstaande beoordeling geldt ook, maar in mindere mate, het tweede voorbeeld
van publikaties over recente veranderingen: de boeken Seksualiteit, huwelijk en gezin
en Jongeren en Seksualiteit van de Wageningse hoogleraar G.A. Kooy.2 Ook van
deze boeken wordt het ‘pièce de résistance’ gevormd door de resultaten van oude en
nieuwe enquêtes, die de kennis over de aard van die veranderingen vergroten en ook
mijn studie mede richting gaven. Het is G.A. Kooy bij wie iedereen te rade moet
wanneer hij wil weten wat er in cijfers bekend is over de toename van het aantal
huwelijken en het
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aantal echtscheidingen, over de verlaging van de leeftijd van hen die gaan trouwen,
de toenemende kennis van voorbehoedmiddelen, de verschuivingen in de leeftijd
waarop mensen voor het eerst geslachtsgemeenschap hebben en nog veel meer.
Kooy heeft echter meer pijlen op zijn boog. Het is hem om meer te doen dan cijfers
alleen. Hij zelf gebruikt de resultaten van de enquêtes om antwoord te geven op de
vragen wat deze veranderingen voor de betrokkenen betekenen en hoe zij te verklaren
zijn. Hier ligt zijn kracht echter níét. In het begin van Seksualiteit, huwelijk en gezin
geeft hij een beschrijving van het ‘referentiekader’ waarbinnen de betekenis en de
verklaring geschetst zullen worden.3 De desbetreffende pagina's vormen een voorbeeld
van het schijngevecht tussen de ‘samenleving’ en ‘de individuen’ waar ik in hoofdstuk
I over sprak. Ook Kooy is zich bewust van het dwingende karakter van de som van
de individuen tegenover de individuen zelf. Maar bij afwezigheid van een consequent
doorgevoerd ontwikkelingsperspectief, waarin dit dwingend karakter blijkt uit de
relatieve autonomie van maatschappelijke ontwikkelingen ten opzichte van de
strevingen van mensen, blijft hij in het probleem steken hoe ‘de samenleving’ - door
hem voorgesteld als organisme of een ‘Gestalt’ met een ‘boven-individuele’ realiteit
- een dwingende macht heeft over ‘de mensen’, maar toch ook door diezelfde mensen
wordt veranderd.
In welke moeilijkheden de schrijver geraakt blijkt uit het volgende citaat: ‘Dat de
samenleving (als actualiteit) nimmer volledige stolling van tussen menselijke
betrekkingen teweeg heeft gebracht is duidelijk. Waarom zij dat niet vermocht is
eveneens duidelijk. Zij werd om te beginnen, nooit volledig “Gestalt” in ruste, daar
individuen, hoe minimaal ook hetgeen door elk hunner aan haar toe- of afgedaan,
gingen en kwamen. Zij werd voorts nooit volledig gestolde “Gestalt”, omdat zij, niet
de macht bezat totaliter in individuen neer te slaan.’4
Deze ‘spook-Gestalt’ zou ik verder hebben laten rusten als hij niet ook in andere,
meer empirische gedeelten van het boek had rondgedoold. Zoals gezegd is Kooy er
wel degelijk op uit de door hem geconstateerde veranderingen in ‘seksualiteit,
huwelijk en gezin’ te verklaren. Aan het eind van het boek komt hij wat dat betreft
met de volgende samenvatting: ‘Toenemende natuurbeheersing, voortgaande
secularisatie, toenemende maatschappelijke differentiatie en groeiende individuatie
werden door de schrijver naar voren
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gebracht als belangrijke “determinanten” van de beschreven veranderingen op het
terrein van seksualiteit, huwelijk en gezin in Nederland gedurende de laatste eeuw.’5
Mijn kritiek op deze verklaring van Kooy is dat het eigenlijk geen verklaring is.
Hij benoemt een aantal ontwikkelingen tot determinanten van andere ontwikkelingen
die dan gedetermineerd zouden worden, maar hij geeft geen antwoord op de vraag
waaróm die ene ontwikkeling determineert en de andere gedetermineerd wordt en
óf en waardoor de determinant zelf gedetermineerd wordt.
Het probleem met dit soort verklaringen is dat ze ‘en detail’ niet onjuist zijn, maar
als geheel niet deugen. Net zoals hij ‘de samenleving’ of ‘de Gestalt’ als een
dwingende ‘macht’ stelt tegenover individuen, zo stelt hij hier ‘de secularisatie’, ‘de
differentiatie’ tegenover de opvattingen en praktijken van mensen ‘op het terrein van
seksualiteit, huwelijk en gezin’. Te weinig benadrukt hij dat alles wat mensen doen
in beweging is en dat op lange termijn bezien deze reeksen van veranderingen als
ontwikkelingen zijn te herkennen, waarbij echter niet de ene bepaalt en de andere
bepaald wordt, maar alle ontwikkelingen gezamenlijk een onderlinge samenhang of
verwevenheid vertonen zonder overigens daarin alle van gelijk gewicht te zijn.
Veranderingen in ‘seksualiteit, huwelijk en gezin’ kunnen op zichzelf worden
geconstateerd en beschreven. Zij kunnen ook worden verklaard, maar niet door een
aantal determinanten te noemen waarvan de onderlinge samenhang niet wordt
vermeld. Zij kunnen alleen verklaard worden door hun plaats aan te geven in de
totale samenhang van ontwikkelingen.
Het niet consequent hanteren van een ontwikkelingsperspectief komt ook tot
uitdrukking in het gebruik van substantieven die dan wel of niet veranderen. In de
beschouwingen over de veranderingen die in zijn boeken centraal staan, vormen
‘normen’ en ‘waarden’ de standaardbegrippen. Deze ‘opvattingen over het wenselijke’
vormen een geheel dat hij de ‘Gestalt’ noemt en die ‘Gestalt’ verandert. Tegen de
constatering dat mensen er opvattingen op na houden over wat wenselijk is en tegen
de benoeming daarvan met de begrippen normen en waarden, valt op zichzelf niets
in te brengen. Het probleem is echter dat bij Kooy en vele anderen deze begrippen
gereïficeerd worden en een leven van zichzelf lijken te hebben. Normen en waarden
worden tot ‘elementen’ die samen ‘een geheel’ vormen.
Kooy zegt het zo: ‘Geen element oefent als zodanig, d.i. los van de
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overige, een werkzaamheid uit, maar de door een element uitgeoefende werkzaamheid
(hier: op de individuen) is er altijd één in dienstbaarheid aan de ongeschonden
instandhouding van het geheel.’6
In werkelijkheid echter zijn normen en waarden niet zulke elementen die een
werkzaamheid uitoefenen op individuen. Het zijn opvattingen van mensen. Deze
opvattingen laten zich niet isoleren van wat die mensen verder voelen, willen en
weten. Zij zijn alleen maar te beschrijven in hun verbondenheid met het geheel van
de emotiehuishouding van een mens, die op zijn beurt weer samenhangt met de
machtsverhoudingen tussen mensen. Dit is echter niet de voorstelling die Kooy geeft.
Eerst abstraheert hij opvattingen van mensen tot waarden en normen, die hij dan
vervolgens als elementen met een eigen leven op diezelfde individuen laat inwerken.
De hier geformuleerde kritiek, die de waardering voor de meer empirische gedeelten
van het werk van Kooy bepaald niet doet verdwijnen, is met opzet wat ‘zwaar’
aangezet, omdat Kooy zelf zijn meer theoretische beschouwingen niet ‘licht’ laat
wegen. Hij beweert ‘de stand van de theorievorming’ te overzien en voert de pretentie
‘van hoe bescheiden aard dan ook’ een bijdrage te leveren tot de theorievorming
‘inzake kennisverwerving, morele smaakvorming en gedrag in seksualibus binnen
menselijke groepen’.7
Wat dit betreft acht hij de gedachten van Gordon Rattray Taylor van groot belang.
In het boek The Angel-Makers gebruikt Taylor de termen ‘matrisme’ en ‘patrisme’
om twee grondhoudingen aan te geven die in de loop van de geschiedenis afwisselend
domineren8 en deze ordening neemt Kooy over. Het signaleren van houdingen die
wel en die niet gezamenlijk optreden kan het inzicht in de samenhang van die
houdingen vergroten en is derhalve een nuttige activiteit. Het probleem is echter dat
Kooy hierin iets van een verklaring ziet terwijl het geen verklaring is. Het gaat om
de benoeming van twee clusters van samenhangende ‘houdingen’, maar de vraag
waarom dán het ‘patrisme’ en dan weer het ‘matrisme’ domineert wordt niet gesteld
en niet beantwoord. In 1972 schrijft Kooy voor het eerst over Taylors dichotomie in
wat hij noemt zijn ‘overzicht van de toenmalige theorievorming’. Het is spijtig maar
enigszins begrijpelijk dat hij toen het werk van Elias, dat toch direct op zijn terrein
van onderzoek betrekking heeft, niet kende. Het is onbegrijpelijk dat hij vier jaar
later - toen inmiddels in de Nederlandse
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taalkring al herhaaldelijk over het werk van Elias was geschreven - er nog met geen
woord over rept. In 1976 schrijft hij: ‘Sindsdien [1972, P.K.] is tot de theorievorming
zo weinig verder bijgedragen, dat het destijds gezegde nog steeds lijkt op te gaan’.9
De derde publikatie die hier aan de orde komt is het boek. Margriet weet raad van
C. Brinkgreve en M. Korzec.10 Het is een heel ander boek dan de eerder genoemde.
Het belangrijkste gedeelte bestaat niet uit de resultaten van enquêtes maar uit een
kwalitatieve analyse van de adviesrubriek ‘Margriet weet raad’ in het blad met
dezelfde naam, over de periode 1938-1978. De veranderingen hierin bieden volgens
de schrijvers inzicht in ontwikkelingen in ‘gevoel, gedrag en moraal’, die zich meer
in het algemeen in Nederland gedurende die periode hebben voltrokken. Door de
aard van het materiaal en de gevolgde werkwijze vertoont dit boek grote
overeenkomsten met het mijne, die bovendien nog versterkt worden door het gebruik
van dezelfde theoretische oriëntatie. Brinkgreve en Korzec schrijven: ‘Directe
inspiratiebron voor ons onderzoek was het hoofdwerk van de socioloog Norbert Elias
Ueber den Prozess der Zivilisation’.11 Beide boeken laten zich dan ook uitstekend
naast elkaar lezen, waarbij het hunne uitblinkt in een veelheid van treffende citaten,
aan één bron ontleend en over een beperkte periode, die door het lezen van mijn boek
in een wijder verband geplaatst kunnen worden. Ook de conclusies van beide boeken
lijken veel op elkaar. De machtsverschillen, speciaal tussen mannen en vrouwen,
maar ook die tussen ouderen en jongeren en tussen maatschappelijke lagen, zijn
verminderd. In samenhang daarmee is de omgang ‘informeler’ geworden, zijn de
gedragsvoorschriften minder rigide geworden, de gedragsvarianten uitgebreid en is
in het algemeen een verschuiving waar te nemen van ‘dwang van anderen’ naar
‘zelfdwang’.12 Kortom, geen onbekende geluiden.
Toch bestaan er tussen beide boeken ook duidelijke verschillen, die tevens mijn
bezwaren vormen. Brinkgreve en Korzec zijn naar mijn mening te terughoudend
geweest in hun poging om datgene te doen waarin de kracht en de uitdaging ligt van
de trant van sociologie die zij beoefenen: een weergave van de verwevenheid van
ogenschijnlijk zeer uiteenlopende menselijke gebeurtenissen.
De schrijvers zijn zich er terdege van bewust dat de veranderingen die ze
constateren niet op zichzelf staan, maar samenhangen met
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ontwikkelingen in wat mensen nog meer doen. De wijze waarop zij deze samenhangen
weergeven lijkt echter te veel op die van sociologen als Kooy en is wat dat betreft
traditioneel te noemen. Ook zij noemen de voordehandliggende processen als
economische groei, daling van het kindertal, democratisering, secularisering,
uitbreiding van de psycho-sociale hulpverlening, en daar valt op zichzelf niets tegenin
te brengen. Maar juist waar zij er zelf op wijzen dat deze processen door ‘ons’ als
zodanig worden onderkend maar tegelijk uit niets anders bestaan dan uit de dagelijkse
geschiedenis van miljoenen mensen en dus geen werkelijkheid op zichzelf vormen,13
wordt de verwachting gewekt dat zij op zijn minst zullen proberen de onderlinge
samenhang tussen deze processen in woorden te vangen. Dat doen zij niet. Wanneer
de eerste beschouwing over zo'n proces is beëindigd begint de volgende eenvoudig
met de constatering dat er ook nog een ander proces plaatsvond.14
Het gebrek aan samenhang niet van het boek zelf, maar wel in het beeld van de
realiteit dat erin gegeven wordt, geldt niet alleen maatschappelijke processen, maar
ook de machts- en afhankelijkheidsverhoudingen tússen mensen en de persoonlijke
strevingen ván mensen.
De auteurs spreken aan de ene kant wel over machtsverhoudingen en zij geven
aan de andere kant ook veel citaten waaruit de problemen en spanningen van
individuen levensecht naar voren komen, maar in hun eigen interpretatie zijn ze te
terughoudend geweest om datgene te doen wat de betrokkenen zelf over het algemeen
niet kunnen: het directe verband leggen van de druk die een mens op zichzelf uitoefent
met de druk die mensen op elkaar uitoefenen. In Margriet weet raad liggen anders
gezegd materiaal en interpretatie te ver uiteen. Het is riskant om beide te verweven,
maar naar mijn inzicht ligt ook hier juist de uitdaging. Brinkgreve en Korzec zijn er
te weinig op ingegaan en daarom mist hun boek de ‘dramatische’ spanning die wel
in het materiaal - de vragen en antwoorden van een adviesrubriek - naar voren komt.
Een derde bezwaar tenslotte geldt de conclusies. Met veel van wat zij in dit verband
schrijven ben ik het eens, maar op het volgende punt lopen de meningen uiteen. De
conclusies van Brinkgreve en Korzec zijn te ‘rationeel’. Ik geef een citaat.
‘Het mensbeeld dat achter de hedendaagse adviezen schuilgaat verschilt hiervan
[van het mensbeeld van vroeger, P.K.] in een aantal
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opzichten; ook nu worden mensen velerlei neigingen en driften toegeschreven, maar
deze worden niet meer zo strikt verdeeld in goede en slechte, in edele en beschamende.
Het is niet zo, dat alle verlangens uitgeleefd mogen worden. Driften moeten ook
heden ten dage beteugeld worden, maar nu omdat toegeven zoveel problemen met
zich mee kan brengen, niet omdat ze op zichzelf slecht zijn.’15
Het valt niet te ontkennen dat deze tendens in het materiaal dat zij aandragen valt
te onderkennen. Toch wreekt zich hier de eenzijdigheid van het materiaal en het
gebrek aan interpreterende durf van de schrijvers waardoor zij te veel afgingen op
wat er in de rubriek werd geschreven en te weinig op wat werd verzwegen of wat er
niet aan de orde kwam.
Het is waar dat ‘termen van roes en berouw, termen uit de sfeer van de zonde’
minder worden gebruikt.16 Het is echter de vraag of hiermee het moraliseren ook is
verminderd, zoals de schrijvers beweren. Een centrale constatering in mijn boek is
dat het vanzelfsprekend beroep doen op gevoelens van solidariteit in het geheel niet
is afgenomen en dat er in die zin duchtig wordt gemoraliseerd. Zoals ik schreef droeg
het moraliseren er vroeger toe bij dat vrouwen op hun ondergeschikte plaats bleven,
in huis en in het gezin. Nu is het moraliseren meer gericht op gelijke verhoudingen
en wordt er derhalve minder tegen vrouwen en meer tegen mannen gemoraliseerd.
In de adviesrubriek ‘Margriet weet raad’ schrijven echter hoofdzakelijk vrouwen
aan vrouwen en komt derhalve één kant van deze tendens het sterkst tot uitdrukking.
Vrouwen moeten meer voor zichzelf opkomen en minder terugschrikken voor wat
niet zou ‘behoren’. Dat mannen juist meer hebben terug te schrikken voor wat thans
een ‘onrecht’ heet, komt in zo'n rubriek minder aan de orde.
In mijn boek kreeg die nieuwe moraal en de gespannen verhouding tot de gevoelens
en idealen van ‘bevrijding’ grote aandacht. Brinkgreve en Korzec gaan aan dit
probleem niet geheel voorbij. Ze noemen het wel, maar meer terloops en geven het
niet de aandacht die het naar mijn inzicht verdient.17 In hun voorstelling tenderen de
veranderingen meer in de richting van een nieuwe afweging van soms tegenstrijdige
belangen en dat klinkt te ‘rationeel’.
Volgens mij gaat het veel meer om een botsing van emoties, om de drang tot
‘bevrijding’ en de hang naar moraliseren, waarbij - en dat is het kenmerkende - dit
conflict weinig als zodanig wordt onder-
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kend omdat het ideaal van solidariteit als vanzelfsprekend wordt ervaren.
Dit verschil tussen hen en mij hoeft niet te worden overdreven, maar vormt toch
een belangrijk punt. Freud heeft de psychoanalyse omschreven als een doelgerichte
activiteit waarbij driften meer onder bewuste controle komen: ‘Wo Es war, soll Ich
wirden’.18 Zoals bekend worden driften behalve op een bewuste ook op een onbewust
geworden wijze gecontroleerd en teruggehouden. Het doel van dit boek was om
vooral deze dwangmatige controle op te sporen en uit te zoeken in hoeverre met het
doorbreken van beschavingstaboes deze onbewuste controle meer bewust geworden
is, of anders gezegd in hoeverre ‘Wo Ueber-Ich war, Ich geworden ist’.
Hoewel deze bewustwording inderdaad heeft plaatsgevonden en de ‘Ich-functies’
derhalve zijn versterkt, wijst het vanzelfsprekend moraliseren erop dat tegelijkertijd
ook bepaalde ‘Ueber-Ich-functies’ - vooral als ‘Ideal-Ich-functies’ - zich hebben
versterkt,19 en dat er in de meer verlichte opvattingen vele blinde vlekken zijn. In het
boek Margriet weet raad zou het niet expliciet vermelden van deze nieuwe moraal
een voorbeeld van zo'n blinde vlek kunnen zijn. Deze indruk wordt nog versterkt
doordat de schrijvers, behalve over de nieuwe moraal tussen mannen en vrouwen,
ook over het bestaan van een zeer belangrijk type van restricties, die meer in het
algemeen gelden, het zwijgen bewaren. Ik bedoel hier de betrekkelijk vreedzame
wijze waarop mensen in Nederland samenleven. Deze ‘vrede’ is gedurende de laatste
vijfendertig jaar slechts incidenteel aangevochten en is van groot belang voor de
omgang tussen mannen en vrouwen, ouderen en jongeren en tussen mensen meer in
het algemeen. Over deze conditie wordt in de adviesrubriek, maar ook in het boek
zelf gezwegen. Dat is maar moeilijk te begrijpen van sociologen die de
civilisatietheorie kennen en willen gebruiken.
Maar misschien wilden de schrijvers dat ook maar ten dele. Ze zijn voorzichtig in
hun uitlatingen. Ze spreken van ‘een inspiratiebron’ en de vraag in hoeverre de recente
veranderingen wijzen op een doorzettende civilisering in de - al of niet genuanceerde
- zin waarop Elias dit begrip hanteert, blijft buiten hun beschouwing. Ze spreken wel
van een verschuiving van ‘Fremdzwänge’ naar ‘Selbstzwänge’, maar dat is alles.20
Het is jammer dat zij ook hierin zo terughoudend zijn. De vraag of en in hoeverre
een civiliseringsproces van eeuwen zich doorzet in
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de tijd die wij meemaken, is niet een vraag uit vele, die allemaal ‘leuk’, ‘interessant’
of ‘aardig’ zijn. Het is een vraag waarvan het antwoord van belang is voor de
waardering van eigen en andermans leven, voor de vorming van idealen en voor de
praktische uitvoering van voornemens. Die vraag moet niet in de schemering van
half uitgesproken vermoedens blijven hangen. Hij moet worden gesteld en beantwoord
ook al is het risico niet denkbeeldig dat de eigen idealen én schrikbeelden eerder het
antwoord bepalen dan dat het antwoord de eigen gevoelens en voornemens vormt
en corrigeert.
Zoals gezegd is een conclusie van dit boek dat de civilisering zich heeft doorgezet.
Het stemt daarin overeen met het artikel ‘Is het civilisatieproces van richting
veranderd?’ waarin Cas Wouters al eerder met de auteurs van het boek Margriet
weet raad polemiseerde, en ik hoop dat zijn artikel en mijn boek elkaar versterken.21
Deze conclusie van doorzettende civilisering dwingt mij ertoe de veranderingen
in Nederland op lange termijn positief te waarderen en de pijnlijke ervaringen, in
persoonlijk en wijder verband, te laten voor wat ze zijn: kwetsures in een strijd die
de moeite waard is. De constatering van het sterk blinde karakter van die doorzettende
civilisering zet er echter tevens toe aan de kennis van wat er gebeurt te vergroten, in
de hoop dat een afweging van beter begrepen belangen de pijnlijke botsing van blinde
emoties voorkomen kan.
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Summary
Taboo, on power and morality in Dutch society
This book is about ‘taboo’, a word that came into use in Western-Europe as a term
for those avoidances which are ‘natural’ for the people obeying them. The question
I wanted to answer was this one: How did people come to obey these taboos, how
did they break them and how can one explain these changes. The inducement to these
questions were the surprising events in the sixties and seventies of this century in
Dutch society. What had been going on in those telecasts, teach-ins, demonstrative
occupations of official buildings and other events where taboos were broken?
In answering these questions I used the developmental perspective worked out by
Norbert Elias and I tried to find out in what way these recent events were linked up
with long-term social processes of ‘taboo-isation’ and ‘detaboo-isation’.
On enquiring into the development of the concept of taboo it soon became apparent
that in the development of Dutch society, as well as in that of Western-Europe as a
whole, three periods were of special importance and on these I focused my research
concerning specific subjects such as ‘men and women’, ‘adults and children’, ‘the
naked body’ and ‘religion’. These three periods were the second part of the eighteenth
century, the period round about 1900 and the sixties and seventies of the twentieth
century.
The crucial conclusion concerning the first period was that in Western-Europe the
word ‘taboo’ acquired two functions which are not clearly distinguished up to our
own day. In the first place the word was introduced as a primitive concept and it
referred to the restrictions of certain tribes which were quite senseless in the eyes of
West-European explorers. Some decades later the word was introduced again, this
time as a civilised concept, and it referred to the restrictions or avoidances obeyed
as a matter of course by West-Europeans themselves, and which were, in the eyes
of some people, as senseless as the taboos of primitive people.
Research on the use of the word and on the habits it referred to
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proved that in a mutual comparison primitive taboos are more a form of ‘constraint
by others’ and civilised taboos more of a form of ‘self-restraint’. The added conclusion
was that these civilised taboos arose especially in the second part of the eighteenth
century. In that period the self-restraint had been intensified to such a degree that
the people involved considered their own reservedness as natural and developed a
tendency to transfer ‘behind the social scenes’ much which in their eyes had become
questionable.
The conclusion that civilised taboos originated in the 18th century must not be
misunderstood. In fact they form part of a development which was already identifiable
in the course of the Middle Ages. It concerns a development characterised by Norbert
Elias as a process of civilization in which human beings learn from generation to
generation to control and transform their impulses in a more balanced and acceptable
way, while the feelings of anxiety, of which this control and these transformations
are functions, gradually occur less due to direct threat by others, and more through
self-induced anxiety, so that they avoid ‘by nature’ what they fear.
This civilising process is not autonomous in the sense that it starts itself and keeps
itself going. Broadly speaking it is conditioned by social developments in which,
under pressure of competition, the activities of human beings become differentiated
and again integrated at a higher level, while more people become interdependent in
increasingly different ways and within a wider scope. Generally speaking in these
developments the power-relations become more complex, the power-differentials
decrease and the people involved have to consider each other more carefully and
have to control their impulses accordingly.
Relying on the word ‘taboo’ and other evidence one can ascertain that in the second
part of the eighteenth century this development had increased to such an extent that
the control of more direct impulses and the avoidance of strongly emotional events
had become, especially for the middle-classes whose chances of power increased in
direct proportion to their growing economic and national connections, a matter of
course.
The central conclusion concerning the second period is that round about 1900
these essentially middle-class rules of conduct were challenged, in the Netherlands
and elsewhere. This breaking of taboos gave those who did the breaking a feeling of
relief and release.
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Whether it concerned the intercourse between the sexes, the generations, social strata,
the body or religious ideas and practices, people broke taboos which in their opinion
were connected with domination and constraint, or, in other words, with
power-differentials which they wanted to lessen or even eliminate.
They got what they wanted in a way. In accordance with the accelleration of the
processes of integration and differentiation, in the second part of the 19th century
there was a corresponding increase in the chances of power for the lower and more
peripheral groups - women, youths, intellectuals of the upper classes and the lower
classes in general - when compared with those of male elites in trade and government.
In so far as these restrictions expressed the domination and higher status of the
powerful they could be said to have had the chance to break taboos.
Less attention, however, was paid to the new and greater demands people made
on each other within the new connections of greater complexity and smaller
power-differentials, in work-relations, at home and elsewhere. Those who broke
taboos and fought all sorts of restrictions were not fully aware of the fact that they
imposed new ones in accordance with the greater interdependency.
Their feeling of release and relief was probably too strong for them to be able to
gain this insight. Probably also for propagandistic reasons, the new restrictions were
presented not as such, but as ‘natural rights’. And perhaps the self-restraint of some
people belonging to the higher middle-class, but strongly involved with the lower
strata, was so intense that they could not conceive of more equal relationships as not
being ‘natural’.
In a way this misunderstanding was shared by those who viewed the changes
negatively. They took seriously their opponents' ideas of release. But where the
supporters believed in a spontaneous solidarity once taboos were broken and
power-differentials had disappeared, their opponents feared a lessening of mutual
regard. That was how the two camps confronted one another. One camp was against
restrictions because they were connected with power-differentials, which, in their
opinion, were too great, the other camp defended these differentials because it feared
a loss of human dignity. Neither camp saw clearly how a new and wider form of
self-restraint became a new demand and a new skill, sometimes simply by way of
preaching solidarity and awakening a slumbering con-
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science, but more often through purposeful actions in education, in social work, in
the new corporate life and also in official legislation.
The central conclusion concerning the third episode was that the tensions and
problems mentioned above repeated themselves in the sixties and seventies of this
century. Again there was an accelleration in the process of integration and
differentiation and at the same time power-differentials between and inside social
groupings decreased and taboos were broken.
These changes did not occur during or just after the war. During that period taboos
were broken, but in an opposite direction. There was a sudden increase in the
‘constraint by others’. In regard to this sort of threat people involved had to keep a
tighter control on themselves but other restrictions, which had, to a great extent, been
‘natural’, lost much of their validity.
Especially where the compulsion and threat by others were strongest one had to
impose extreme restrictions on oneself to preserve one's chances of survival and for
that very reason one sometimes had to still one's conscience. In this way the command
not to fight was broken and the commands against stealing and lying were obeyed
less strictly. At the same time the network of interdependence crumbled and people
lived, generally speaking, in smaller units where the importance of primary
power-sources such as physical strength, weapons and food increased.
It was fifteen years before the leeway was made up and before possibilities of
further development, which arose because of the involvement in the war of
non-Western European countries, were realised. By the beginning of the sixties
prosperity, security and a mutual identification as ‘we Dutchmen’ had been restored.
In many respects the pre-war level was even surpassed.
Especially for the generation that had not consciously experienced the war and
the post-war worries these attainments were ‘natural’ and so contestable. Young
people, especially those who were involved in the rapidly expanding educational
institutions, broke taboos and by belittling the old values of decency, the importance
of money and patriotism, they awakened the latent anxieties of the older generation.
They also argued for ‘release’, for which the decreasing power-differentials gave
them and other rising social strata an opportunity.
Again the misunderstandings I mentioned above arose. Especially
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the social groupings emancipated during the end of the nineteenth century and the
beginning of the twentieth century feared a loss of respect for what they had achieved,
and, consequently for what they regarded as ‘human dignity’.
In fact the supporters of these changes did give them some reason for their anxiety.
Arrogantly they waved away these worries. They argued and fought for ‘release’
and, like an earlier generation, for a wider solidarity and more equal relations between
human beings, too. This, however, did not just come about, but required higher forms
of self-control. Perhaps they were so full of hope that they were blind to the new
restrictions. Perhaps they, too, presented solidarity as ‘normal’ for propagandistic
reasons. Also, their moral indignation at inequality and power-differentials and the
resulting forms of self-control was so great that it made impossible any clarity of
vision on the greater restrictions and demands that they felt to be necessary.
In a way they were blinded by their own enlightenment, one could say they were
‘enlightenment-blind’. On the one hand ‘enlightenment’ refers to their notion that
human behaviour is learned and what is learned is a reflection of power-differentials
and also to their capacity to ‘unlearn’ the prejudices corresponding with these
differentials and to judge people not according to these prejudices but according to
their own value. ‘Blind’, on the other hand, refers to their incapacity to see that their
own attitude, however humane, is not human in the sense of ‘normal’ or ‘natural’,
but is learned as well and preconditioned by relatively small power-differentials and
a relatively high level of self-control.
This tension expresses itself in their social behaviour and in their vision on social
problems. The supporters of change emphasized that people in general, but especially
the ‘powerless’ who did not come up to their standards of human dignity, had to be
understood and not condemned. They are not vicious, but victims of oppression.
Accordingly the remedy has been sought in social work, through which the ‘socially
inadequate’ can be rehabilitated. But precisely because those who feel pity conform
to that standard as a matter of course, they are unable to appreciate that human beings
are not by nature either ‘good’ or ‘bad’. ‘Goodness’ too is learned, and what is learned
is generally a reflection of specific power-relations.
Those who are ‘enlightenment-blind’ tend to compare their one-
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sided representation to an opposite perspective. In this more gloomy version human
beings are unreliable by nature and only a solid education can make them really
‘human’. In addition - and also in contrast - the requirements of discipline seem to
apply in the first place to the ‘powerless’, while the misdemeanours of the ‘powerful’
are more easily forgiven.
Most people are probably aware of both visions and their choice for one of the
two strategies is determined in accordance with their position in the power-structure.
Yet with the recent taboo-breaking the first vision seems to have become the more
popular and the related problems can be observed in different social fields. In this
summary I confine myself to two examples.
The first one concerns a telecast on ‘rape’. A taboo was broken. What had been
anxiously avoided was now openly discussed. But as is often the case when taboos
are broken the attention and understanding were directed towards the victims, the
weaker ones (women in this case) and the behaviour of the stronger party (men) was
condemned simply as being ‘inhuman’. The conclusion was that men ought to take
women much more into account.
Whereas in the second part of the nineteenth century prostitution had become a
feature of public life and a public abuse, now rape and sexual abuse had been
denounced and a more equal relationship between men and women became the
accepted ideal, although this was not represented as such, but as being ‘natural’ and
‘normal’. My aim in writing this book was not to acknowledge neither to deny these
rights but rather to show how a blind faith in them often makes it difficult to develop
and maintain a clear vision on the problems of dealing with one another in a more
equal way.
The other example concerns the rise of terrorism. In the sixties and seventies the
theory that violent behaviour must be understood rather than condemned found
general favour. Criminals were made and not born. In the course of the seventies
people who adhered to this vision were painfully confronted with its distortion. Love
and understanding did not bring to reason those who used brute force and harsher
treatment became necessary.
It could be that this ‘enlightenment-blindness’ is more deeply rooted in the
Netherlands than elsewhere. Material and cultural integration is highly developed,
peace is relatively lasting. These conditions require a high level of self-control: people
can occasion-
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aly ridicule mutual regard, but they can nevertheless rely on it. It is only when they
come into contact with people from outside their own national figuration or with
those who hold a marginal position within it that they become aware of the fact that
this type of conduct is not ‘natural’, and that those who become accustomed to it are
in this sense in a vulnerable position.
This vulnerability, which occurs when taboos are broken can be regarded as a part
of, and symptomatic of, an accelleration of the civilising process. In so far as people
involved are not aware of their growing vulnerability, the accelleration of the civilising
process has passed them by unnoticed, however enlightened they may take themselves
to be.
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Stellingen
1 Uit het protest tegen pornografie blijkt dat vrouwen zich nog meer het óbject
voelen van mannelijke lusten dan het súbject van hun eigen lusten.
2 In parlementaire democratieën weerspiegelt de ‘carrière’ van God die van de
Vorst: Voorzover Hij niet is afgezet, wordt Hij met voorkomendheid en eerbied
omringd maar feitelijk van Zijn invloed beroofd.
3 Door voorstanders van liberalisering van de zedelijkheidswetgeving worden de
wetten van vroeger te veel voorgesteld als een collectief misverstand dat
eenvoudig de wereld uit moet, en te weinig als een vorm van sociale controle
die door de toegenomen zelfcontrole in bepaalde mate kan worden verlicht. (Zie
bijv. E. Brongersma, ‘De hervorming van de zedelijkheidswetgeving’, in
Socialisme en democratie, 1978, pp. 444-461 en pp. 534-545.)
4 Kinderen worden seksueel beter, maar financieel slechter voorgelicht.
5 Bij ontwapeningsonderhandelingen is kennis van het beschavingsniveau even
belangrijk als kennis van het bewapeningsniveau; de laatste is echter aanzienlijk
verder gevorderd.
6 De vorming van een Europese kernmacht is taboe.
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7 De visies van Immanuel Wallerstein en van Norbert Elias op de maatschappelijke
ontwikkelingen in West-Europa verschillen onder meer hierin dat de
economische expansie tegen het einde van de Middeleeuwen volgens Wallerstein
samenhangt met de relatieve zwakte en volgens Elias met de relatieve sterkte
van de staatsmacht. (Zie Immanuel Wallerstein, The Modern World-System,
New York-San Francisco-London 1974, p. 63 en p. 164 e.v., en Norbert Elias,
Ueber den Prozess der Zivilisation, 2 Bnd., Frankfurt am Main 1976, eerste
uitgave 1939, Bnd. 11, pp. 436 e.v.)
8 Edward Shorter interpreteert de opkomst van de romantische liefde in de
achttiende eeuw als een toenemende spontaniteit in plaats van als een toenemende
terughouding en omvorming van seksuele driften, omdat hij in zijn visie op de
ontwikkeling van het Westerse gezin alleen oog heeft voor de verminderde
sociale controle en niet voor de toegenomen zelfcontrole. (Zie Edward Shorter,
De wording van het moderne gezin, Baarn z.j., eerste editie 1975, p. 21 en 127.)
9

studies zijn schoolser gebleven dan overeenkomstige universitaire
opleidingen omdat de studenten er zich moeilijker kunnen organiseren.
MO

10 Het stimuleren van de studie Nederlands aan buitenlandse universiteiten betaalt
zichzelf, omdat het de vraag naar Nederlandstalige produkten zal doen stijgen.
11 Progressieve politici beginnen hun carrière en beëindigen hem met het uitspreken
van radicale gedachten.
12 De som van alle spreekwoorden is nul.
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