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Popmuziek en
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Who am I? Wie de jaren zestig bewust heeft meegemaakt of zich er nadien een beetje
in heeft verdiept, kan het niet zijn ontgaan dat de opstandige jeugdcultuur in die
tijd, die door vele van haar participanten trots een tegencultuut werd genoemd, niet
alleen beter, niet zozeer in opstand kwam tegen politieke misstanden (zoals het gebrek aan democratie, de ootlog in Vietnam of de butgerrechten van de zwarte Amerikanen), maar vooral tegen wat werd ervaren als de onechtheid van de cultuur van
de oudere generaties. D e mauvaise foi van Sartres existentialisme en de 'vervreemding' van het humanistisch marxisme vormden thema's die niet alleen brede erkenning vonden in kringen van progressieve intellectuelen, maar ook weerklank vonden bij de generatie van de babyboomers, product van een naoorlogse geboortegolf
en zo voorbestemd haar stempel te drukken op de eerste decennia na de oorlog. Dat
begon met de rebellie van de jeugdcultuur, die werd verwekt in de heupen van de
jonge vrachtwagenchauffeur uit Memphis, Elvis, een gezicht kreeg in de blik van James Dean, rebel without a cause, en uiteindelijk werd verwoord en verklankt in de
songs van Bob Dylan, T h e Beatles, The Kinks, Country Joe & The Fish, Jefferson
Airplane, Sly & The Family Stone, Aretha Ftanklin, The Rolling Stones, en vele anderen. De 'tieners' en 'twens' van de jaten zestig en de vroege jaren zeventig beschikten dankzij Dylan, Lennon & McCartney, Ray Davies, Sly Stone en anderen niet alleen over zeer uitgesproken woordvoerders, maar mede dankzij de leeftijd van diezelfde woordvoerders over een 'eigen' vocabulaire: zangers en publiek behoorden tot
dezelfde generatie en samen vormden ze zo al snel een massief alternatief voor de
cultuur van de oudere generaties.
Jeugdbewegingen en de problematiek van de adolescentie waren niet nieuw: sinds
Rousseau en Goethe kennen we de problematiek van de romantische jongeling, die
buiten de gebaande paden van de civilisatie op zoek ging naar een waarheid of echtheid die door de civilisatie met voeten werd getreden en ontkend. Een kleine eeuw
na Goethe werd diezelfde romantische houding nadtukkelijk geherformuleerd in
termen van een modernistische levenskunst, beoefend door jonge, stedelijke kunstenaars die niet langer de onechtheid of vervreemding van de civilisatie confronteetden
met haar ware natuur of'echte' wortels, maar het zelf op zich namen die 'echtheid' of
'authenticiteit' te leven in een vijandige, vervreemde realiteit. Zij, dichters als Baudelaire en Rimbaud, revolutionaiten als Blanqui, en op zekere afstand levensfilosofen
als Betgson of Nietzsche, waren niet langet op zoek naar een soort ongeschonden natuurlijke onschuld a la Rousseau, maar vertolkten in hun eigen geschriften zoiets als
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het onbewuste discours van de civilisatie zelf, dat als een soort kwaad geweten fungeerde van het officiële discours. Vertegenwoordigde Rousseau zo'n beetje de onschuld van de ongerepte kindertijd van de beschaving, dan schreven Baudelaire en
Nietzsche het verhaal van de monsters en de afwijkingen van het beschavingsproces,
al wat de geciviliseerde burger in zijn ergste nachtmerties achtervolgde.
Na de decadentie en de levensfilosofie volgde weer een periode van nieuwe onschuld met de jeugdbewegingen van de eerste decennia van de twintigste eeuw,
waarin het thema van de zoekende jongeling van Goethes Werther een kenmerkend
collectivistische vertolking kreeg: aan de ene kant werd de adolescentie voor het
eerst erkend als cruciale en problematische fase in de socialisatie en volwassenwording en dus als collectief of algemeen vraagstuk, aan de andere kant werden jongeren voor het eerst collectief belast met de taak het beschavingsproject te voltooien of
op zijn minst voort te zetten en op de tengere schoudertjes te nemen. Wie zich verdiept in de jeugdgeschriften van Erica of Klaus Mann of in de vroegste traktaten van
Walter Benjamin krijgt een verbluffend beeld van een soort utopisch 'jeugdland'
waarin pacifisme en natuurliefde gepaard gingen aan vrije liefde en seksuele experimenten en een collectief gedeeld besef van uitverkorenheid. 1 'Wereldvreemd' was
geen onjuiste kwalificatie geweest, ware het niet dat de idealen en opvattingen van
deze jeugdbewegingen in feite door diverse partijen en massabewegingen in geschrifte gedeeld werden. De jongeren onderscheidden zich hooguit van de rest door
die idealen ook in praktijk te brengen, in hun uitzonderlijke en van de buitenwereld
afgeschermde realiteit van jeugdkampen, trektochten en manifestaties. Daar leek alles mogelijk. En hoe anders de werkelijkheid was en hoe weinig deze jongeren waren
toegerust om die andere realiteit op waarde te schatten, wordt op navrante wijze
duidelijk uit de beschrijving van de ontmoeting die Klaus Mann in de jaren dertig
met Hitlet had. Nou, ontmoeting, Mann zag de toekomstige leider van het Duitse
volk in een kroeg in München in gesptek met zijn kompanen en beschreef in zijn
herinneringen hoe verbijsterd hij was bij deze persoonlijke confrontatie met de leider van de nationaal-socialisten. Hij kon zich eenvoudigweg niet voorstellen dat een
dergelijk onooglijk en banaal mannetje ooit ook maar een minieme invloed zou
kunnen uitoefenen op de Duitse politiek. 2 Natuurlijk was dat het oordeel van de
Barlaeusgymnasium-leerling over zijn leeftijdgenoot van de mavo, en Mann stond
niet alleen in zijn misvatting, maar iets in Manns zelfverzekerde oordeel over de
meest invloedrijke staatsman van de twintigste eeuw liep al vooruit op het soms irritant-vanzelfsprekende zelfbewustzijn van de naoorlogse jeugdcultuut. Die nieuwe
jeugdcultuur deelde met die van Mann het collectivisme (wat beide scheidt van de
tomantische en decadente beweging), maar onderscheidde zich tegelijk van de vooroorlogse jongerencultuut in zijn autonomie en ongeorganiseerde karakter. De vooroorlogse jeugdbewegingen waren zonder uitzondering het product van volwassen
inbreng en stonden altijd in het teken van een pedagogisch project dat niet door de
jongeren zelfwas ontworpen. De naoorlogse jeugdbewegingen ontstonden nu juist
totaal onafhankelijk van welke pedagogische intentie ook en waren zo bedreigend
omdat hun woordvoerders of idolen zelf jongeren waren. En ze waren aanvankelijk
niet zozeer bedreigend omdat ze 'nee' zeiden, maar vooral omdat ze zonder omhaal
van woorden en uiterst direct tegen 'alles' simpelweg 'ja' zeiden.
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Als je achteraf de jeugdcultuur van de jaren zestig een verwijt zou willen maken,
dan zou dat wel eens kunnen luiden dat de rebelse jongeren van de 'tegencultuur' te
veel wilden. De veronderstelde 'onechtheid' van de oudercultuur (of van de cultuur
van de vorige generaties in het algemeen) werd haast overstelpt met een bombardement van positieve waarden en gedragsregels: men wilde vrede, liefde, vrijheid, gelijkheid, natuur, eerlijkheid en belangrijker (en aanvankelijk ook bedreigender voor
de oudere generaties): dat alles werd simpelweg in de praktijk gebracht. Steden als
San Francisco, Londen, Amsterdam, Parijs en Berlijn werden de nieuwe centra van
een 'revolutie van liefde' en van een 'verbeelding aan de macht', die ondet het plaveisel van de boulevards het strand ontdekte. Berlijn werd de experimenteerruimte
voor nieuwe vormen van privaat gemeenschapsleven: het gezinsverband maakte
plaats voor communale levensvormen, met de beroemde en beruchte Kommune
Einz als kraamkamer. San Francisco werd hippiehoofdstad van de wereld, Londen
het werktetrein van uiteenlopende jeugdsubculturen met de Mods als meest opvallende verschijning, Amsterdam groeide uit tot de Europese hoofdstad van de tegencultuut. Dankzij het liberale drugsbeleid en een terughoudend beleid ten aanzien
van de openbare orde konden duizenden hippies enige tijd vrij slapen in het Vondelpark en zelfs rond het nationaal monument op de Dam. Parijs was de stad van Mei
68 en daarmee van het begin van de studentenrebellie, de politisering van de jeugdbeweging en van de hervormingen van het hoger onderwijs, die althans in Nederland uitmondden in een verregaande democratisering van het universitair bestuur,
die ruim twee decennia standhield. Dit alles speelde zich in een kleine vier jaar af: zo
tussen 1968 en 1972 beleefde de jeugdcultuut als tegencultuur (van hippies en van
rebelse studenten) zijn hoogtepunt.
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Ergens op dat hoogtepunt zongen Country Joe & The Fish hun ballade Who am
I?. Het klonk gedragen, haast liturgisch, etherisch ook: die slepend gedeclameerde
vraag die door de 'onwerkelijkheid' van de 'consumptiemaatschappij' heen op zoek
leek naar een 'zuiver' antwoord, maar anders dan Goethes Werther of Baudelaires
flaneur wist de adolescent in de late jaren zestig het antwoord eigenlijk allang. En
dat was nu precies het schandaal van de tegencultuur: de jongeren deden gewoon
precies waar ze zin in hadden, en voor het eerst slaagden ze daar ook nog in. En voor
het eerst hadden ze daarvoor niet alleen de materiële middelen (de naoorlogse jongeren waren de eerste met een zeker kapitaal), maar ook het 'culturele kapitaal' om
op de langere termijn het nodige gezag af te dwingen. Dat culturele kapitaal was
niet veel meer of minder dan de popmuziek. Die muziek gaf stem aan het adolescente zelfbewustzijn van de babyboomgeneratie en gaf tegelijk antwooid op de
vraag van Country Joe: Who am I? Welnu: ik ben mezelf en het centrum van de wereld! Het behoort tot de meest aftandse soort popromantiek om van die vraag en dat
antwoord een vreselijke queeste te maken, die wordt verantwoord middels verwijzingen naar de vele drugsdoden die de popmuziek kent (Jimi Hendrix, Janis Joplin,
Jim Morrison, Brian Jones, Gram Parsons, Ian Curtis, etc.) en de evenzo talrijke tragisch eindigende carrières (Elvis, John Lennon, Sam Cooke, Marvin Gaye, en vele
anderen). In werkelijkheid hingen succes en falen van de tegencultuur en van haar
'woordvoerders' in de popmuziek minder af van een romantisch noodlot dan van de
soms extreme illusies die door én popidolen én hun publiek werden toegeschreven
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aan de maakbaarheid van de eigen, alternatieve leefwijze en cultuur. De nog adolescente babyboomers vroegen kortweg te veel, ze eisten een ondubbelzinnig 'ja' van de
wereld op al hun eisen, of zoals het onder Duitse Sponti's (links-radicalen) heette:
'Wir wollen alles, und wohl jetzt!'3 De 'echtheid' of'authenticiteit' die de nieuwe generaties in het spel brachten tegen de vervreemding en het kwade geweten die zij
toeschreven aan hun ouders en de voorafgaande generaties in het algemeen liet zich
kortom al te licht ontmaskeren als uiting van een 'gebrek aan ervaring', als een typisch probleem van jongeren, die de wereld nog moeten leren kennen en haar mogelijkheden te licht overschatten. Zo ontstond de notie van het generatieconflict, een
in wezen verhullende en pacificerende term die al vooruitloopt op de noodzakelijke
capitulatie van de jongere generatie ten overstaan van het 'meer' aan ervaring waarop de oudere generaties een beroep kunnen doen.
Drie decennia later lijkt alles in die richting te wijzen: jongeren zijn nu allang
niet opstandig meer, te weinig zelfs volgens sommige ouderen, en de thema's van de
aloude tegencultuur gaan in een cosmetische outfit nog maar eens op herhaling.
Juist die herhaling zou te denken moeten geven! Te denken over de halfslachtige verklaring dat het daar in de jaren zestig om een ruzie tussen generaties ging, en meer
niet. Geheel afgezien van wat ouderen en jongeren elkaar toen precies naar het
hoofd slingerden, en geheel afgezien van de gedebiteerde oplossingen voor het conflict (de oudeten: strafkampen! Moraal!; de jongeren: India, goeroes en liefde), is het
achteraf wel degelijk mogelijk te bepalen waarin de kern van het conflict van de jaren zestig bestond, wat er nieuw aan was en wat er sindsdien veranderd is. Wat voor
alles op het spel stond was de ervaring zelf, beter: de definitiemacht met bettekking
tot wat als ervaring mag gelden. Dat was niet nieuw: zoals ik aangaf was dat een
strijdpunt sinds de Romantiek. Nieuw was dat jongeren bij wijze van spreken een
ervaringswijze ex nihilo afkondigden en in de praktijk brachten. Dat leverde meer
op dan louter een generatieconflict en dat verklaart ook de gestadige herhaling van
de thema's en modes van de laatste drie decennia in de massacultuur. We zijn er nog
steeds niet uit. We weten nog steeds niet 'wie of wat we zijn' en we beginnen die
vraag allengs op een nieuwe manier te stellen.

Het probleem van de ervaring
Al sinds Elvis vrezen miljoenen ouders en opvoeders dat tock'n'toll en popmuziek
op de zieltjes van hun opgloeiende kinderen een vernietigende uitwerking heeft. Elvis was bedreigend, zo ook T h e Beatles en de Stones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, de
wulpse disco, de nihilistische punk, de opstandige hip hop en de hedonistische en
verslavende housemuziek. N u is het zo dat de bezorgde ouders van nu zelf ooit opgroeiden met de eerste der jeugdculturen, die van de rock'n'roll en de daaropvolgende beatmuziek. Zij hadden met andere woorden beter kunnen weten. Dat zij toch
bang zijn voor de duivelse of desintegrerende gevolgen van de housecultuur kan
deels worden toegeschreven aan 'natuurlijke' ouderlijke neigingen tot bescherming
van de eigen kinderen en een even 'natuurlijke' angst die kinderen te verliezen, maar
is deels ook uitdrukking van een permanente crisis van de ouderlijke macht over de
handelingen en bezigheden van hun adolescente kinderen. Die crisis (zachter uitge12
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drukt: problematiek) is een crisis of een probleem van de ervaring. TA) is niet kenmerkend voor de relatie tussen ouders en hun adolescente kinderen, maar vindt in
die verhouding wel één van haar culminatiepunten. De vele ruzies en misverstanden
tussen oudets en kinderen en het hele complex aan voorzieningen en diensten plus
de berg aan boeken en tijdschriften gewijd aan de adolescent, het generatieconflict
en de crisis van het ouderlijke gezag of van de opvoeding als zodanig, hebben kortom meer betekenis dan we dootgaans menen: ze hebben een betekenis die de relatie
ouder-kind overstijgt. Ze gaan uiteindelijk over de status of de problematiek van de
ervaring zelf. Dat die problematiek nu al zo'n halve eeuw keer op keer als het ware
piekt in en om de strijd om de adolescentie heeft alles te maken met de rite de passage tussen ervaringsloosheid en ervaring die de adolescentie is. De inzet in termen
van ervaring is kortom het hoogste wanneer en zolang die ervaring nog iets is dat het
verwerven waard is. De adolescentie is met andere woorden een strijd om de definitiemacht over ervaring. Dat de definitiemacht over wat we onder ervaring mogen en
kunnen verstaan tegenwoordig haast permanent inzet van strijd is, en in het bijzonder tussen volwassenen en kinderen of jongeren, heeft alles te maken met het gegeven dat ervaring onder moderne condities niet langer eenduidig valt terug te voeren
tot een geleidelijk leerproces. Ouders en opvoeders gaan er op grond van hun eigen
positie in tuimte en tijd en hun relatie tot hun kroost vanuit dat ervaring noodzakelijkerwijs wél een kwestie is van een geleidelijk leerproces en de geschiedenis is geneigd ze gelijk te geven. Zo ging het meestal en zo ging het ook met henzelf. Kinderen en jongeren beschikken echter sinds enige decennia, vooral sinds de opkomst
van nieuwe communicatiemedia als tadio, televisie, video en Internet, en nieuwe
culturele genres als popmuziek, over een gigantisch cultureel universum dat hen in
staat stelt een heel andere definitie van ervaring te ontwikkelen, waatin het geleidelijke leerproces plaatsmaakt voor de idee en praktijk van spontane verwerving en
identificatie. De historische consistentie en accumulatie van het ervaringsbegrip dat
de oudets en opvoeders voorstaan wordt gecontrasteerd met een ervaringswijze die
is gestoeld op een heel andere manier van leren: leren door directe confrontatie,
door onderdompeling in de praktijk, door 'schade en schande': het zelf uitproberen
op uitnodiging van leeftijdgenoten of via de voorbeelden van 'idolen' die op uitvergrote wijze de dtomen en verlangens van jongeren vertolken, zichtbaar maken en
zelf'uitleven'. We zouden kunnen zeggen dat hiet twee definities van ervaring tegenover elkaar staan, of beter: dat hier twee praktijken van ervaring of ervaringsverwerving tegenover elkaar staan. De ervaringswijze van de ouders is deels nog geworteld
in een vertrouwen in overlevering en traditie, zij het dat daarin al de nodige bressen
zijn geschoten. Ten dele is dat vertrouwen overigens noodzakelijk: elke opvoedingssituatie gaat uit van de mogelijkheid van overdracht van kennis, ervaring of levenshouding, en weinig wijst erop dat die mogelijkheid door veranderende omstandigheden totaal zou zijn weggevallen. Wel zijn de voorwaarden waaronder opvoeding
als een vorm van geleidelijke overdracht van ervaringen plaatsvindt radicaal veranderd. Daar waar de ouders trachten het kind op te nemen in een traditie van gebruiken en gewoonten die door de generatie van de ouders wordt gedeeld (maar niet
langer gelegitimeerd met een beroep op een eeuwenoude eerbiedwaardige traditie,
die er immers niet meer is), daar is de ervaring van de adolescent vooral gestoeld op
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diens onmiddellijke opname in een collectief ritueel van leeftijdgenoten dat is gebaseerd op leren door identificatie met gelijkgestemden. Het probleem van de ervaring
bestaat precies in deze tegenspraak tussen twee totaal verschillende invullingen van
het begrip ervaring zelf. Dat probleem bepaalt in hoge mate de levensvatbaarheid en
spanning van de popmuziek als jongerencultuur, en sinds enige decennia ook als
cultuur van volwassenen. De ervaringscrisis heeft zich intussen aan de sfeer van de
adolescentie ontworsteld en lijkt algemeen te zijn geworden.

Authenticiteit: afkomst of aankomst?
Het blijvende verschil van mening tussen vader en dochter en tussen moeder en
zoon, dat inderdaad voortbestaat terwijl velen zich afvragen waarover het nu precies
nog gaat (ruzie over merkkleding lijkt toch minder fundamenteel dan over de oorlog in Vietnam), laat zich aanvankelijk historisch wegverklaren door een beroep te
doen op de eeuwigheid: ouders en kinderen lagen altijd al overhoop met elkaar, al
sinds de Bijbel et cetera. Uiteindelijk lijkt dit authentieke conflict (dat tussen gevestigd gezag en experimenterende jeugd) steeds weer uit te monden in een vorm van
herbevestiging, of bijbels uitgedrukt in een terugkeer van de verloren zoon. Authentieke volwassenwording bestaat aldus in de (h)erkenning van de aloude wetten, van
de aartsvaderlijke overlevering. Ervaring wordt zo bevestigd als een kwestie van
overdracht van dat wat van oudsher gold, waar of echt was. Die bevestiging bestempelt de adolescent tot volwassene, c.q. tot 'echt mens'.
Deze verklaring is echt een wegverklaring, aangezien ze onzichtbaar maakt dat er
van enige (h)erkenning van de wetten die van oudsher gelden geen sprake meer is.
Ook als het eindresultaat van het conflict tussen ouders en kinderen nog steeds
zoiets zou bevatten als een verzoening of hereniging van de strijdende partijen, dan
nog zou er geen sprake zijn van een eenduidige invoeging van een 'verloren' generatie kinderen in de aloude ordening van het ouderlijke gezag. Er zijn zeer uiteenlopende verklaringen te leveren voor deze definitieve breuk met de waarde en betekenis van traditie (dus: overdracht) in de hedendaagse praktijken van opvoeding en
onderwijs: zo is er de nog steeds groeiende rijkdom of economische onafhankelijkheid van jongeren, die een cruciale rol speelt. Belangrijker lijkt me de al eerder gememoreerde beschikbaarheid van een ongekend aanbod van culturele media, tv en
radio, cd's en cd-roms, pc en Internet, spelletjescomputers, video's en dergelijke, die
een enorm scala aan alternatieven voor de bestaande ouderlijke ervaringswereld
biedt. De wanhoop van hedendaagse ouders is kortom reëel: ze hebben de greep
echt verloren. De ervaringswereld van h u n kinderen wordt vanaf hun tiende of
twaalfde al te nadrukkelijk bepaald door factoren waarop zij als ouders weinig tot
geen invloed hebben. En dat begon natuurlijk al met Sesamstraat en Villa Achterwerk. Of Cartoon Network, Fox Kids en Kindernet. Niet voor niets staan serieuze
tijdschriften voor ouders met opgroeiende kinderen, zoals J/M, vooral in het teken
van de vraag hoe ouders dienen te reageren op bepaalde gedragingen die stereotiep
worden geacht voot hedendaagse kinderen of jongeren. Die gedragingen vormen
het uitgangspunt van opvoedkundig gedrag, en niet langer het resultaat ervan!
Het voert te ver om het traditionele ervaringsbegrip op de vuilnisberg van ach1A
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terhaalde begrippen en opvattingen te dumpen: dat was de illusoire inzet van de
vroeg-twintigste-eeuwse avant-gardes, die meenden dat een Nieuwe Mens kon ontstaan als we al onze relaties met het verleden zouden verbreken. Die adolescente illusie, beter: die illusie van culturele adolescentie, zijn we intussen te boven gekomen.
Maar dat het verleden (en zeker de idee van een homogene en ongebroken traditie)
sterk aan invloed of betekenis heeft ingeboet staat wel vast. Wat we — zeker sinds Elvis en rock'n'roll — met de avant-gardes delen is het besef dat de waarheid van onze
ervaring, kortom: onze authenticiteit, niet is gelegen in onze voorgeschiedenis, in de
traditie, in de in overlevering ingebedde overtuigingen van onze ouders, in onze afkomst, maar vooral in wat we hopen dat we zullen worden, in het geheel aan praktijken en rituelen dat uitzicht biedt op de toekomst, op wat we zouden kunnen worden, praktijken en rituelen die het ons tegelijkertijd mogelijk maken ons huidige leven te leiden als een uitgesteld bestaan vol vetwachting, vol projecties ten aanzien
van de toekomst, vol tekens waarin onze verlangens bevredigd worden, vol gezwijm d en gedroom, kortom.
Deze nieuwe koppeling van ervaring aan een bepaalde conceptie van aankomst,
en daaimee aan een complex van verwachtingen, projecten en projecties, dromen en
verlangens, in plaats van aan afkomst, gaat gepaard met allerlei verschuivingen in bestaande opvattingen over persoonlijke en collectieve identiteit en identiteitsvorming
en daarmee met verschuivingen in de wijze waarop oordelen over dat wat echt of onecht is totstandkomen. Wat authentiek is, is inzet van voortdurende discussie geworden. En die discussie wordt, anders dan veel ouders en opvoeders menen of wensen,
steeds minder gevoerd als een uiteenzetting met of strijd tegen iemands afkomst. Die
is in toenemende mate irrelevant geworden bij de vaststelling van iemands (toekomstige) identiteit en gevoelens van 'echtheid'. Dat verklaart ook waarom de klachten
over het ontbreken van strijdbaarheid of verzet tegen ouderen bij de hedendaagse
generaties jongeren zo misplaatst zijn als ze doorgaans ook lijken: jongeren hebben
geen reden of motief meer om zich tegen ouders of oudere generaties af te zetten. Zij
zijn allang 'vrij', dat wil zeggen: hun eigen ervaringswereld, hun besef van identiteit
en authenticiteit, hangt niet langer, ook niet in negatieve of conflictueuze zin, af van
hun afkomst, maar van de manier waarop zij zelf hun aankomst in eigen handen nemen. In die zin leven we nu inderdaad in de 'vaderloze samenleving', die door de
aartsvaders van de Frankfurter Schule met de nodige hulp van de psychoanalyse in
de jaren dertig werd voorspeld. Zij voorzagen een nachtmerrie, het liep hooguit op
een prettig-gestoorde chaos uit, de chaos van de huidige popcultuur.
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Maar ook de postmoderne uitleg van deze nieuwe ervaringswijze levert een vals
beeld van onze 'conditie': het postmodernisme legt alle nadruk op de willekeurige
maakbaarheid van identiteiten en komt zo uit op een extreem en zelfs betekenisloos
pluralisme. Zonder afkomst lijken we te zijn overgeleverd aan een werkelijkheid
zonder 'echt' houvast: alles kan waar maar ook het tegendeel zijn; wat echt lijkt
blijkt bij nader inzien een simulacrum. Alles is mogelijk, maar niets doet er nog toe,
en wel om die reden. De absolute vrijheid die het eindresultaat van de moderne cultuur zou zijn, blijkt bij nader inzien een duizelingwekkend labyrint zonder enig aanknopingspunt. Het is niet eens zo dat we mogen vrezen dat niets meer 'echt' is, nee,
het is erger: we weten heus nog wel dat er een verschil tussen echt en onecht is, maar
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juist die wetenschap is onze grootste kwelling. We beschikken namelijk niet meer
over de criteria om dat vetschil ondubbelzinnig te bepalen. Dat is de hel van Jean
Baudrillard. Hij lijkt verdacht veel op de hemel van Rem Koolhaas, die ons hetzelfde menu serveert met een brede smile en de aanbeveling die hele idéé fixe van een
identiteit te vergeten en gewoon radicaal in het heden te leven. Identiteit kan slechts
bestaan in een cultuur met een geschiedenis; de onze heeft geen geschiedenis meer,
maar regenereert zichzelf elke dag opnieuw. Wat is er mooier dan dat? 4
Baudrillard en Koolhaas leveren op descriptief niveau redelijk adequate weergaven van de manier waarop onze cultuur en ervaringswijze werken. Hun quasi-sombere dan wel quasi-lichtvoetige diagnoses (of wat daarvoor door moet gaan) ontlenen hun heuristisch vermogen echter aan het verouderde ervaringsmodel, waarin
echtheid en identiteit inderdaad wortelden in een lange traditie van geleidelijke gewenning en autoritaire overdracht. Waarom zouden we immers moeten treuren over
onze vergeetachtigheid aangaande de criteria voor echt en onecht, wanneer we ze
zelf elke dag opnieuw kunnen uitvinden of verzinnen? Baudrillards wereldbeeld is
dat van de vader die in zijn hippiejeugd Aloha las en nu hoofdschuddend de Blvd
terzijde legt vanwege zoveel leeghoofdigheid. Maar in welke ttaditie wortelde Aloha? Ook Koolhaas' luchthartige afscheid van 'de' geschiedenis als leverancier van
identiteit beoordeelt onze conditie met behulp van verouderde instrumenten: Koolhaas neemt afscheid van de hele idee van 'identiteit' omdat die idee refereert aan traditie, historie en een longue durée van collectieve leerprocessen. Lang leve de identiteitsloosheid! Maar op die manier mist hij nu juist de pointe: het feit namelijk dat
we in het geheel niet identiteitsloos zijn, maar onze identiteiten - en ons besef van
authenticiteit of echtheid — tegenwoordig op een andere wijze tot stand brengen en
consolideren. Zo gauw we dat beseffen valt de hele bodem uit het in wezen uiterst
'modernistische' contrast dat postmodernisten aanbrengen tussen historie en heden,
of tussen identiteit en eindeloze maakbaarheid, of tussen 'echtheid' en 'simulacra'.
We zouden dit ook nog anders kunnen formuleren: Baudrillard en Koolhaas lijken
zich te gedragen als radicale sociaal-constructivisten, wanneer zij ons erop lijken te
willen wijzen dat al die prachtige, traditionele noties als ervaring, identiteit, echtheid of authenticiteit slechts constructies zijn, die evenzo makkelijk zijn te vervangen
door andere, even betekenisvolle of even lege, constructies. Bij nader inzien ontpoppen zij zich echter als twee zuivere essentialisten, romantici zelfs, die ofwel het geconstrueerd-zijn van identiteiten gelijkstellen aan bedrog of simulacra (Baudrillard)
ofwel quasi-optimistisch de gevolgtrekking maken dat dan ook het tijdperk van de
totale en willekeurige maakbaarheid is aangebroken (Koolhaas). Het is echter één
ding vast te stellen dat iemands identiteit een sociale constructie is, maar iets geheel
anders om daaruit te concluderen dat deze petsoon daarom morgen bij de ijzerhandel of de apotheek een nieuwe identiteit kan aanschaffen. Dat iets een sociale constructie is, wil allesbehalve zeggen dat het niet waar is, of niet als waar of echt wordt
ervaren, en wil al helemaal niet zeggen dat het zo maar door een andere constructie
kan worden ingeruild. Dat is het postmodernisme van de reclamebureaus en is terug
te vinden in oppervlakkige liberale ideologieën van individuele maakbaarheid en
autonomie. We dienen het constructivisme iets serieuzer te nemen dan Baudrillard
of Koolhaas (en vele anderen) doen en ons de vraag te stellen hoe ervaring en identiREN É B O O M
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teit precies geconstrueerd worden als zij niet langer in het teken van afkomst, maar
van aankomst staan.
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Massa en a u t h e n t i c i t e i t
Het is vreemd dat auteuts die fascinerende boeken hebben geschreven over de massacultuur (Koolhaas' Delirious New York is één lange ode aan die massacultuur, en
Baudrillards Les strategies fatales verraadt op zijn minst een dubbelzinnige obsessie
met hetzelfde5) zo totaal voorbijgaan aan de doorslaggevende rol die massa's en massacultuur spelen in de constructie van onze ervaringswij ze, van onze identiteit en
ons besef van authenticiteit. Wie zich daar wel in verdiept, doet al snel twee inzichten op. Allereerst het inzicht dat onze ervaring en daarmee ons zelfbesef (of het besef
deze en niet die identiteit te hebben) het product is van de één of andere inbedding
van individuele belevenissen en sensaties in een collectieve betekenissamenhang.
Het tweede inzicht luidt dat mensen hun ervaringswijze en hun identiteit niet opbouwen op basis van (meer of minder) redelijke communicatieprocessen waarin samen met anderen op discursieve wijze beslissingen worden genomen, maar op basis
van mimetische praktijken waarin herhaling en 'dril' een aanzienlijke rol spelen. Het
eetste inzicht stamt in feite van Aristoteles en werd 'vernieuwd' door Waker Benjamin in een poging de werking van nieuwe massamedia op onze ervaringswijze te
kunnen begrijpen, het tweede inzicht lijkt sergeantenwijsheid, maar is te vinden in
Ludwig Wittgensteins Philosophische Untersuchungenf Benjamin en Wittgenstein
waren leeftijdgenoten en waren beide actief getuige van de doorbraak van uiteenlopende tevoluties in de wetenschappen en de kunsten, die de basis legden voor het
radicale avant-gardisme van het interbellum. Beiden hadden iets met opvoeding en
met kinderen of jongeren. Benjamin was actief lid van een pacifistische jeugdbeweging en schreef essays over opvoeding. Daarnaast verzamelde hij oude kinderboeken
en verdiepte hij zich in de belevingswereld van kinderen. 7 Ook maakte hij radioprogramma's voor jongeren. Wittgenstein was jarenlang onderwijzer op een dorpsschool in Oostenrijk en was gefascineerd door het vraagstuk hoe mensen een taal leren spreken. 8 Ondanks hun (groot)burgerlijke en elitaire opvoeding waren beide filosofen gefascineerd door bepaalde aspecten van de massacultuur, wat allesbehalve
gangbaar was in intellectuele kringen in die tijd. Wittgenstein hield het dan ook
min of meer geheim dat hij een vetwoed lezer van (goedkope) Amerikaanse detectives was. Benjamin daarentegen schreef uiteenlopende artikelen en essays over de
nieuwe massacultuur, natuurlijk zijn beroemde essays over film en fotografie, maar
ook over detectiveromans, panorama's en wereldtentoonstellingen en over de alledaagse stadscultuur in het algemeen, van prostitutie tot ansichtkaarten. 9
Mijn centrale stelling, dat ervaring en identiteit nu niet langer afhangen van 'afkomst', maar in hoge mate worden gekoppeld aan 'aankomst' (aan verwachtingen
ten aanzien van een nog moeilijk overzienbare toekomstige carrière of levensloop),
is in feite een uitvergroting van Benjamins stelling dat de moderne ervaringswijze
niet langer is gebaseerd op een langdurig en geleidelijk proces van oefening en gewenning, waarin ouderen-met-gezag een cruciale rol spelen en waarin eeuwenoude,
collectief gedeelde wijsheden worden overgedragen, maar veeleer is gestoeld op
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shockmatige confrontaties van individuen in een context van massale gelijksoortigheid en snelheid: het leven in de moderne, grote steden. Anonieme massa's vormen
de 'natuurlijke' biotoop voor de moderne ervaring en daarmee voor moderne identiteiten en moderne opvattingen over wat echt of authentiek is of als zodanig mag gelden. In dit mijns inziens fundamentele inzicht wordt vastgesteld dat de breuk tussen
traditionele en moderne ervaring vooral het tijdsregiem betreft waarin de ervaring
wordt ontwikkeld: niet langer via gedurige oefening en overdracht van eeuwenoude
wijsheid, maar via shockmatige, momentane confrontaties met collectieve processen, waarvan het begin noch het einde kunnen worden bepaald. De veel geroemde
moderne vrijheid is daarmee gestoeld op een ongrijpbaar fundament: dat van de invloed van onmeetbare anonieme massa's. Die massa's dringen via televisie, videospelletjes, gameboys en Internet tegenwoordig ook de kinderkamer binnen. De
massa's zijn er met andere woorden altijd al. Als je wilt weten wat 'globalisering' betekent, kijk naar je kinderen: het zou een mooi motto voor het komende decennium
zijn.
Het belangrijkste gevolg van Benjamins definitie van de moderne ervaring is dat
zij geen beroep meer kan doen op een vanzelfsprekende continuïteit in de manier
waarop individuele belevenissen worden ingebed in een collectieve betekenissamenhang. Dat komt omdat die collectieve betekenissamenhang zelf niet langer vanzelfsprekend is, minder dan ooit een eenheid vormt en - natuurlijk - voortdurend verandert. Onder die verhoudingen verliest 'de traditie' haast automatisch haar gezag
en worden ervaring en identiteit meer dan ooit afhankelijk van wisselende en moeilijk voorspelbare collectieve verbanden. Voegen we daar Wittgensteins inzicht aan
toe dat het leren van een taal (en daarmee het opbouwen van een ervaringssamenhang of Lebenswelt) vooral een kwestie van dril, herhaling en nadoen is — een vorm
van praktisch of ervaringsleren kortom - dan wordt snel begrijpelijk waarom juist
de popmuziek zo'n cruciale rol speelt in hedendaagse socialisatieprocessen en in de
ontwikkeling van identiteit en ervaringssamenhang.

Dril en beat
Niet alleen leren popmuzikanten hun muziek spelen door andere muzikanten na te
doen en ontwikkelen ze zo allengs een eigen stijl, ook het publiek maakt zich de muziek op vergelijkbare wijze eigen. Het leert de muziek in uiteenlopende gebruikssituaties kennen, vaak terloops en op de achtergrond in cafés, soms nadrukkelijk en
voortdurend herhaald, in disco's en op dansfeesten, dan weer als vertrouwde achtergrond bij huiselijke bezigheden, via de radio of de stereo-installatie. Het bijzondere
aan popmuziek is dat ze tegelijkertijd volkomen banaal kan zijn en hooguit terloops
wordt gehoord, en toch ook heel intens kan zijn en alle aandacht van lijf en ziel kan
opeisen. Juist omdat popmuziek zo vanzelfsprekend bij het dagelijkse leven hoort,
dat je vaak helemaal niet meer weet wat je net gehoord hebt, juist vanwege die vertrouwdheid kan popmuziek ook van belang zijn op cruciale momenten, onder andere als het gaat om de vraag wie of wat je bent, bij wie je hoort en wat echt waardevol is.
Popmuziek is massacultuur, muziek gericht op een anoniem publiek van radiol8
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luisteraars, tv-kijkers en cd-kopers. Maar de consumptie van popmuziek verloopt
allesbehalve anoniem. De muziek schept specifieke publieksgtoepen, die uitgaande
van de muziek soms een hele stijl van leven en eigen normen- en waardenpatronen
ontwikkelen. Die publieksgroepen, zo blijkt steeds meer, bestaan grotendeels bij de
gratie van de muziek, en niet andersom, zoals cultuursociologen vaak veronderstelden. Met name de kritische Britse onderzoekers van het Centre for Contemporary
Cultural Studies gingen er met hun notie van youth subcultures vanuit dat jongeren
hun eigen stijl en leefwijze ontwikkelden in 'subculturen' binnen de doorgaans klassegebonden ouderlijke cultuur en op grond daarvan hun eigen muzikale smaak ontwikkelden. 10 Deze theorie kon echter niet verHaren waarom de typisch Britse punk
vervolgens uiterst populair werd onder Nederlandse krakers of bij Japanse studenten. Punk bleek ineens een erg goed exportproduct, maar juist dat was nu typerend
voor alle popmuziek: uiteindelijk is het muziek voot een nog anoniem, onvoorspelbaar en labyrintisch publiek. Het is de muziek zelf die vervolgens uitmondt in heel
specifieke, soms zeer lokale musical scenes waarin nieuwe identiteiten en leefstijlen
tot ontwikkeling komen. Deze scenes vormen voor vele jongeren (en deels ook voor
ouderen) het voornaamste alternatief voor traditionele vormen van ervaringsoverdracht. Hier wordt 'ervaring opgedaan', hier wordt een eigen taal aangeleerd, die
wordt geoefend samen met de andere leden van de scene, een taal die niet zozeer een
communicatiemedium is, maar die mensen, dingen en praktijken identificeert, een
naam geeft. De popmuziek speelt daarin de rol van de aangename en nuttige omweg
om ervaring op te doen en een eigen identiteit te ontwikkelen. Popmuziek oefent lichaam en ziel op een nieuwe, eigen manier te bewegen, helpt complexe emoties niet
zozeer te uiten als wel te tonen in rituele zin. Idolen kunnen zo een omweg zijn om
te wennen aan echte geliefden, een veilige omweg omdat ze zo ver weg zijn en toch
zo dichtbij - in hun muziek. Maar ook omdat ze min of meer leeftijdgenoten zijn,
guys and girls next door, die zelf ook druk doende zijn een eigen identiteit te ontwikkelen en op zoek zijn naar muzikale en andere ankerpunten in een anoniem labyrint, de massacultuur van de pop. 11
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Sinds popmuzikanten niet langer massaal neerstorten met vliegtuigen, aan overdoses ten ondet gaan of zichzelf in een vlaag van wertheriaanse wanhoop overhoop
schieten, maar soms ook gewoon ouder worden (en de twee auteurs van de beroemdste frasen over het nut van een snelle dood, Pete Townsend - hope I die before
I get old— en Neil Young — better to burn out than to fade away — zijn daarvan het beste bewijs), is popmuziek van jeugdcultuur uitgegroeid tot een aangename en nuttige
omweg voor alle leeftijden, een omweg omdat popmuziek geen spiegel van de werkelijkheid of van het dagelijkse leven is, maar een dramatisering en stilering van wat
Simon Frith generalized emotions heeft genoemd: popsongs zeggen ons niets over
onze specifieke gevoelens, maar ze laten ons ondergaan wat het betekent bepaalde
emoties te hebben, wat het betekent bepaalde verlangens en dromen te koesteren".
Popmuziek legt ons niks uit, maar 'drilt' ons in bepaalde gebruikswijzen van onze eigen emoties, om nog eens naar Wittgensteins leertheorie te verwijzen. Dat impliceert tegelijk dat diezelfde popmuziek, juist omdat ze vaak aan de basis staat van
nieuw ontwikkelde leefstijlen en (meestal tijdelijke) collectieve betekenissamenhangen, ook de parameters levert van wat in die leefstijlen als echt of authentiek wordt
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ervaren. Echt is wat binnen deze of gene musical scene op echte, authentieke manier
vertolkt wordt. Echt of authentiek verwijst in de meetderheid van de gevallen niet
naar verhoudingen van voor de industriële revolutie of de massacultuur, wel wordt
in de kritiek op de hedendaagse samenleving die soms in de popmuziek dootklinkt
teruggegrepen op ttaditionele beelden van eerlijkheid of echtheid, zoals ambachtelijkheid, volkse directheid, spontaniteit, et cetera. Voor het overige geldt voor beide
uitersten van het popuniversum, het uiterste van de folkmuziek die nadrukkelijk
voortbouwt op traditionele vormen van volksmuziek of wat daarvoor doorgaat, én
het andere uiterste van de huidige dancemuziek, die voor negentig procent het product van elektronica, machinerie, sampling en dergelijke is, dat zij hun opvattingen
van authenticiteit (die zij allen nadrukkelijk koesteren, gewikkeld als zij zijn in de
chaotische oorlog der identiteiten) voor alles relateren aan de waarachtigheid van de
uitgevoerde muziek zelf en niet aan wat die muziek in abstracte zin nog eens representeert (een volkse traditie, eeuwenoude waarden, of iets dergelijks). De meeste folkartiesten van de laatste decennia beschouwen hun muziek als iets nieuws en anders
in vergelijking met de traditie waar zij overigens welbewust uit putten. En de enkele
house-ideoloog die de houseparties beschrijft als directe nazaten van de tamtam in
prehistorisch Afrika valt in het niet ten opzichte van de massa dj's die welbewust bezig zijn zelf tradities te scheppen en stijlen uit te vinden. Zeker: door te rotzooien
met bestaand materiaal. Kenmerkend voor de popcultuur (in toenemende mate,
mag daaraan worden toegevoegd) is haar vrije omgang met het (eigen) verleden:
nieuwe tradities worden in razend tempo opgebouwd met de resten van eerdere tradities. Authenticiteit wordt hier, zowel onder muzikanten als onder het vaak zeer
deskundige publiek, verworven dankzij kennis van de traditie én de originele of vernuftige wijze waarop cruciale elementen daaruit in nieuwe muziek worden omgezet.
Het mooie aan popmuziek is dat niets vastligt, en dat tegelijkertijd vreselijk veel desondanks al ligt verankerd in de chaotische continuïteit van een anoniem en onpeilbaar massapubliek. Dat publiek wordt pas weer zichtbaar als een nieuwe musical scene rond een bepaalde artiest, groep of stroming totstandkomt en een zekere duurzaamheid waarmaakt. Dan weten we (of'zij') weer even wie we zijn of eigenlijk ook
al weer waren.
Who am E Die vraag zal de inzet blijven van de overgang van kindertijd naar volwassenheid en zal zeker ook blijven doorgalmen op de dansvloeren van de eenentwintigste eeuw, maar zij heeft haar splijtende, conflictueuze betekenis in de loop
van vier decennia popmuziek en jongerencultuur prijsgegeven. Popmuziek is een
diffuus label geworden, waarmee de meest uiteenlopende muzikale genres en vrijwel
alle leeftijdsgroepen als publiek kunnen worden aangeduid. Dat dit kon gebeuren
zonder dat popmuziek werd uitgeroepen tot nieuwe officiële kunstvorm of tot obscure cult, bewijst dat niet alleen onze opvattingen over kunst en cultuur, maar ook
de wijze waarop wij kunst en cultuut ervaren, zijn veranderd. De ene traditie wordt
niet geleidelijk, noch radicaal opgevolgd door de andere. De illusies van de tegencultuur, die haar eigen (verlangen naar) authenticiteit inzette tegen een als door en
door verdorven ervaren oudercultuur, zijn vervangen door een veel voorzichtiger
maar tevens ook pragmatischer idee van een maakbare (haalbare) authenticiteit, die
niet wordt veroverd op een door en door onechte realiteit, maar moet worden geRENÉ BOOMKENS

v o n d e n in een labyrintisch a a n b o d van a u t h e n t i e k e ervaringen en identiteiten, een
w e t e l d van h e t altijd al en v a n h e t steeds opnieuw.

Misschien is d a t de n i e u w e
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mau-

vaise fioi of d e v e r v r e e m d i n g van dit tijdperk, waartegen s o m m i g e m u z i k a n t e n p r o test a a n t e k e n e n d o o r t e r u g te grijpen o p vergeten muzikale tradities, terwijl a n d e r e n
alles i n z e t t e n o p d e l o u t e r e n d e k r a c h t v a n n i e u w e t e c h n o l o g i e ë n . O p v o o r h a n d is
niet te bepalen w e l k e h o u d i n g d e meest a u t h e n t i e k e is. A u t h e n t i c i t e i t in de p o p m u ziek is bij u i t s t e k m a a k w e r k , m a a r belangrijker is h e t vast te stellen dat h e t o m coll e c t i e f m a a k w e r k gaat, w a a t a a n h e t p u b l i e k een zeer actieve bijdrage levert. H e t p o p p u b l i e k kan s o m s vreselijk idolaat en slaafs zijn, h e t is dat d o o r g a a n s o p een verborgen actieve wijze. H e t is i m m e r s steeds o p zoek (naar een a a n k o m s t ) en n o o i t tevreden.
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