
de laatste diagnose centraal staat, 
zijn de andere deelnemers voor 
haar waarnemers. Ook buiten een in
stitutionele kontekst wordt 'ge
hupt' van deelnemers- naar waarne-
mersperspektief. Deze onbekriti-
seerbare overgang is inherent aan 
het koncept 'hulp'. Want wie hulp 
vraagt verklaart zichzelf in feite 
niet toerekeningsvatbaar: de hulp
vrager acht zich niet in staat 
zelfstandig zijn/haar situatie te 
beoordelen en te veranderen. 

Dit voorbeeld laat zien dat het 
brede perspektief van de waarne
mer, van waaruit de verstrengeling 
van maatschappelijke ongelijkheid 
en therapeutiese ingrepen kan wor
den blootgelegd, op geen enkele 
manier de aan hulpverlening inhe
rente asymmetrie kan opheffen. 
Habermas benadrukt dat theoretiese 
noties alleen in een diskussie on
der symmetriese voorwaarden op 
hun geldigheid kunnen worden be
proefd. In hulpverleningssitua
ties, of het nu om professionele 
hulp of zelfhulp gaat, is deze 
symmetrie per definitie afwezig. 

Als interventie in de diskussie 
over de toekomst van de hulpverle
ning is Keulartz' boek minder ge
slaagd. Dat neemt niet weg dat het 
eerste doel, het geven van een 
overzicht vanuit verschillende 
perspektieven op het medikalise-
ringsproces, wel goed gelukt is. 
Keulartz schrijft buitengewoon 
helder. Niet alleen de gedeelten 
over de sociologie van de hulpver
lening, ook de delen die als alge
mene inleiding op de verschillen
de benaderingen dienen en de kern
begrippen daarvan uiteenzetten, 
zijn een verademing in vergelij
king met het beroerde proza dat 
sociologen nog wel eens willen 
produceren. 

Nodernïsering van de 
modernitei t 

Uwe Becker 

Bespreking van: ü. Beek, Risikoge-
sellschaft. hu f dem Weg in eine 
andere Moderne, Frankfurt (Suhr-
kamp) 1986, -400 blz., ca ƒ 30, — ). 

Ulrich Beck, hoofdredakteur van 
het westduitse sociologenblad "So-
ziale Welt" verkreeg in 1983 bre
dere bekendheid door de publikatie 
van zijn artikel "Jenseits von 
Stand und Klasse", waarin hij de 
erosie van sociaal-ekonomiese so-
lidariteiten en identiteiten be
schreef. Dit thema is ook nu weer 
present als één van de drie delen 
in Becks nieuwste boek dat als een 
bijdrage aan het in links-groene 
hoek in West-Duitsland gevoerde de
bat over de tegenwoordige verande
ringen van en binnen onze maatschap
pij beschouwd mag worden. Deze 
maatschappij typeert de auteur heel 
vaak als industriële maatschappij, 
soms ook als kapitalisme, maar bij 
voorkeur als moderniteit ("Moderne"). 
Volgens hem zijn we getuigen van 
een "breuk" (13) in de ontwikkeling 
van de moderniteit, waarbij de klas
sieke industriële maatschappij 
plaats maakt voor de "Risikogesell-
schaft". In dit maatschappij type, 
dat nog niet dominant is, maar 
waarvan de grote lijnen zich al aan
duiden, staan niet meer materiële 
verdelingsvraagstukken en daarmee 
samenhangend de verhoudingen van 
sociale klassen centraal, maar de 
konfrontatie van de geïndividuali
seerde enkeling met de risiko's 
van de technologiese 'vooruitgang', 
de geflexibiliseerde arbeidsmarkt 
en instabiele intermenselijke re
laties. Deze tendens gaat vergezeld 
met een toenemende onzekerheid over 
normatieve en wetenschappelijke 
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maatstaven van sociaal handelen: 
De modernisering is "reflexief" 
geworden; het grote probleem is 
niet (materiële) gelijkheid, maar 
zekerheid, zekerheid in elk op
zicht (6.5). 

Beek blijkt een theoretikus van 
de post-moderniteit te zijn. Maar 
heeft hij Iets nieuws te vertel
len? Algemene stellingen over de 
"onttovering" van wetenschappelij
ke rationaliteit, van het idee 
van de vooruitgang en van klassie
ke burgerlijke waarden en normen 
behoren reeds tot het standaard-
betoog van de genoemde theoretiese 
stroming. Beek zou het daarom 
vooral moeten hebben van de gede
tailleerde uitwerking van zijn 
stellingen en met name ook van de 
beredenering van zijn hoofdthese 
dat we momenteel op weg zijn naar 
nieuw type maatschappij. 

Dedelen I (p. 23-112) en III 
(p. 249-374) beantwoorden echter 
niet aan de verwachtingen die door 
de pretentie van het boek en door 
de titels van deze delen - "Auf dem 
zivilisatorischen Vulkan. Die Kon
turen der Risikogesellschaft" res-
pektievelijk "Reflexive Moderni-
sierung: Zur Generalisierung von 
Wissenschaft und Politik" - gewekt 
worden. In deel I beschrijft Beek 
de ekologiese risiko's die tegen
woordig gepaard gaan met de verde
re industriële expansie en onder
streept hij de tendentiële univer
saliteit van deze risiko's, die 
met toenemende welvaart het belang 
van de differentiatie van rijkdom 
en armoede op de achtergrond drukt. 
Uitgedrukt in een slagzin: "Nood 
is hierarchies, smog is demokra-
ties" (48). Gevaarlijke gifstoffen 
of stralingen blijken alomtegen
woordig. Dit brengt Beek tot de 
uitspraak dat het kapitalisme in 
de produktie van risiko's "de ver
nietigende kracht van de oorlog 
geabsorbeerd, gegeneraliseerd en 
genormaliseerd heeft" (74). Een 
extra dimensie verkrijgt deze si
tuatie doordat ekologiese risiko's 
vaak niet meer tastbaar zijn. Ken
nis wordt daardoor - ook voor de 

bepaling van politieke standpunten -
steeds belangrijker. Tegelijkertijd 
echter erodeert het monopolie van 
de wetenschap op rationaliteit en 
waarheid, waardoor kon flikten tus
sen 'wetenschappelijke' en sociale 
rationaliteit en het spel van exper
tise en kontra-expertise (denk maar 
aan de strijd rondom kernenergie) 
van kwaliteit veranderen. Het ge
volg daarvan is dat de 'officiële' 
politiek enerzijds onder een steeds 
grotere legitimatie-druk geraakt, 
maar anderzijds steeds minder in 
staat is haar handelen bindend te 
legitimeren. Beek beschrijft deze 
tendenzen op een heldere manier, 
maar hij voegt niets toe aan reeds 
bekende Inzichten. En het blijft 
onduidelijk inhoeverre deze proces
sen een "breuk" in de ontwikkeling 
van onze maatschappij markeren. 
Beek laat elke systematiese diskus-
sie van deze kwestie achterwege. 

Het thema van de vervaging van 
de kriteria voor rationaliteit 
heeft ook een vooraanstaande plaats 
in deel III, waarin Beek hoofdzake
lijk de veranderingen analyseert 
die zich volgens hem op politiek 
gebied aftekenen. Onder meer heeft 
hij het over de "Neue Unübersicht-
lichkeit" (Habermas) betreffende 
het kiezersgedrag. Zoals men ook 
geregeld in serieuze weekbladen 
kan lezen, leidt de ontbinding van 
soc iaal-ekonomiese ident ite iten 
tot een steeds groter aantal wisse
lende kiezers. Becks centrale on
derwerp in dit deel is wat hij 
"Entgrenzung" van de politiek noemt. 
Zijn stelling luidt: "De politiek 
is niet langer meer de enige of 
ook alleen centrale plaats, waar 
de beslissingen over de vorming 
van de maatschappij vallen" 
(37 1). Bedrijven en media en on
langs ook de nieuwe sociale bewe
gingen zijn tot belangrijke instan
ties van "subpol it lek" geworden en 
zijn daarmee verantwoordelijk voor 
het ontstaan van een nieuwe poli
tieke kuituur. Een enigszins gede
gen analyse van de veranderingen 
van de politieke kuituur presen
teert Beek echter niet. En zijn 
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"Entgrenzungs"-these is ronduit 
verkeerd: In de burger 1 ij.k-kapita-
listiese maatschappij is de poli
tiek bijna nooit - enkele uitzon
deringen zoals het nationaal-so-
cialisme misschien daargelaten -
het centrum van de vorming van de 
maatschappelijke ontwikkeling ge
weest. De daadwerkelijke verande
ringen van de kontekst van poli
tiek en van het politieke systeem 
zelf vragen om een genuanceerder 
aanpak. 

Wat resteert is dus deel II 
(pp. 1 13-248) van Becks boek. 
Hier is de auteur als het ware op 
eigen terrein, en dat is ook dui
delijk te bespeuren. De boodschap 
van dit deel is dat de mensen uit 
de sociale vormen van klasse, laag, 
gezin en geslachtsrollenidentifi-
katie worden "vrijgszet" (115). 
Volgens Beek stevenen we af op een 
"kapitalisme zonder klassen" (134), 
de toenemend vereiste mobiliteit 
is "vergif" voor gezin en vaste 
bindingen ( 127) en het idee van de 
gelijkheid penetreert op een irre
versibele manier ook in de sekse
verhoudingen (172). Omdat echte ge
lijkheid tussen de seksen binnen 
de gegeven strukturen echter niet 
mogelijk is (201), zal de algeme
ne retoriese erkenning van het ge
lijkheidspostulaat samengaan met 
een intensivering van de konfiik-
ten tussen mannen en vrouwen. Tra
ditionele taakverdelingen tussen 
de seksen verliezen hun normatieve 
kracht, en op dit gebied alsook 
in het algemeen zijn de mensen 
steeds meer gedwongen zelf beslis
singen te nemen over de vorm van 
hun alledaagse arrangementen. Ten
dentieel Is niets meer vanzelf
sprekend, en evenals in de poli
tiek neemt de legitimatiedwang 
ook toe op bet maatschappelijke 
mikro-nivo. 

Beek dokumenteert de situatie 
op de arbeidsmarkt en besteedt in 
dit verband bijzondere aandacht 
aan de positie van vrouwen. Hij 
beschrijft de omwentelingen in de 
organisatie van de kapital1stiese 
produktie ("flexibilisering", 230 

e.v.), attendeert op de daaruit 
voortvloeiende nieuwe ongelijkhe
den en Identificeert veranderende 
woon-, leef- en konsumptiepatronen 
in de kontekst van ekonomiese her-
strukturering en krimpende werkge
legenheid als oorzaak van versnel
de individualiseringsprocessen. De 
basis van sociale solidariteit 
brokkelt daardoor af (154). Het re
sultaat hiervan ofwel de "Grundfi-
gur der durchgesetzten Moderne" Is 
de "vereinzelte Einzelne" (199 ev), 
die tendentieel In een situatie van 
"globale materiële onzekerheid" 
(153) verzeild raakt. "Individuali
sering betekent afhankelijkheid van 
de markt In alle dimensies van het 
leven" (212). Dit is een essentieel 
aspekt van de "Risikogesellschaft". 
Dit betekent echter ook dat de term 
"Risikogesellschaft" niet alleen 
van toepassing is op de komplexen 
van ekologie en gezondheid. En ver-
delingskonf1ikten hebben in zo'n 
maatschappij ook niet hun centra
le betekenis verloren. Veeleer 
zou men moeten spreken van een 
verandering van deze konflikten, 
die in hun veranderde vorm een kon-
stitutief moment van de "Risikoge
sellschaft" zijn. Wat dit betreft 
is er tussen de delen I en II van 
Becks boek dus een kontradlktie te 
konstateren. Verder vraag ik me af 
of Beek zijn individualiserings-
these niet te geprononceerd naar 
voren brengt. Zo houdt hij bijvoor
beeld geen rekening met de struktu™ 
reie pressie tot gemeenschappelij
ke aktie tegen de logika van het 
kapitaal, waaraan de loontrekkers 
in het. bijzonder en - betreffende 
ekologie en gezondheid - wij alle
maal onderworpen zijn. De pressie, 
die voortvloeit uit de gevolgen van 
de struktureel bepaalde kapitalls-
tiese konkurrentie, blijft ook be
staan wanneer traditionele identi
teiten van sociale klassen plaats 
hebben gemaakt voor puur instru
mental istiese identiteiten van so
ciaal geatomiseerde individuen. De 
door Beek beschreven processen lij
ken me daarom ambivalenter dan hij 
doet voorkomen. 
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Konkluderend valt op te merken 
dat Beek. een zeer leesbaar boek 
met tal van provocerende ideeën 
heeft geschreven. Storend zijn wel 
de vele herhalingen van zijn argu
menten. Inkonsekwent is zijn steeds 
wisselend gebruik van de termen 
kapitalisme, Industriële maatschap
pij en moderniteit. Een industrië
le maatschappij vind men ook in de 
landen van het 'reëel bestaande so
cialisme', maar de moderniserings-
golf van de afgelopen 200 jaar als 
ook de "reflexieve modernisering" 
kunnen niet los worden gemaakt van 
de kapitaüstiese dynamiek. En 
juist het begrip kapitalisme speelt 
eerder een ondergeschikte rol In 
Becks betoog. Deel III van zijn 
boek is volgens mij grotendeels 
een misser, en doorgaans ontbreekt 
de systematiese diskussie van al
ternatieve theorieën. Dit laatste 
heeft onder meer tot gevolg dat 
uiteindelijk toch niet duidelijk 
wordt, of we nu gekonfronteerd 
zijn met een "breuk" in de histo-
riese ontwikkeling of alleen met 
ingrijpende veranderingen binnen 
de bestaande maatschappelijke ko-
ordinaten. Omschrijft de term 
"Risikogesélischaft" een nieuwe di
mensie van de gegeven maatschap
pij of werkelijk een nieuw type 
maatschappij? Een pleidooi voor de 
laatste mogelijkheid vraagt om 
een diepgaander argumentatie dan 
Back presenteert. 

Bataille 

Jan van Heemst 

Ineke van der Burg, Debora Meijers 
(red.), Bataille: kunst, geweld en 
erotiek als grenservaring. 
Amsterdam, SUA, 1987 (Kunstreeks) 
ISBN 90 6222 158 0 

Sinds 1984 brengt de SUA een Kunst

reeks uit waarin nu onder redaktie 
van Ineke van der Burg en Debora 
Meijers een vierde deel is versche
nen over Bataille. Het Is een werk
zaam boek geworden met een aantal 
Intrigerende pogingen deze tegen
draadse intellektueel (1897-1962) 
vandaag de dag te herlezen. Of- dit 
per sé in een kunstreeks moest ge
beuren, is de vraag, de ondertitel 
'kunst, geweld en erotiek als 
grenservaring' ten spijt. Maar wat 
zou het ook; Bataille fascineert 
overal. En een bundel als deze Is 
In Nederland hoe dan ook een mijl
paal . 

Bataille is voor lezers van 
KRISIS geen onbekende. Ik wijs 
hier op een verkennend artikel van 
Laurens ten Kate in nummer 20, 5/3 
(1985), pp. 4-30 en op een inhouds-
rijke bespreking van een Bataille-
vertaling door Wim Kuijt en Engel-
bert Luitsz in nummer 26, 7/3 
(1987), pp. 99-103. Wie inmiddels 
belang had gesteld in Bataille's 
oeuvre zal in deze nieuwe SUA-uit-
gave zeker opnieuw veel van zijn 
gading vinden. 

De bundel valt in twee delen uit
een. In het eerste deel staan enke
le kunsttheoretiese hints centraal, 
in het tweede deel Is de gevaarvoi
le liaison van filosofie en erotiek 
aan de orde. Het geheel wordt voor
afgegaan door een konsiese inlei
ding van de twee samenstelsters en 
door een korte maar uiterst pro-
grammatiese lezing van Bataille 
zelf over het Heilige in de twintig
ste eeuw. Deze tekst, een radiole
zing, is mijns inziens gelukkig ge
kozen omdat hier in nog geen drie 
bladzijden heel Bataille In minia
tuur present Is als een celebrant 
van riskante heiligheid. Bataille 
blijkt zich namelijk te ontpoppen 
als een godsdienstwijsgeer van een 
onkonventioneel slag: "Wat de zin 
voor het heilige beweegt, is de ont
zetting. Die zin nu sterft aan.de 
krachteloosheid van de huidige mens: 
deze weet niet meer, en wil ook 
niet weten, dat niets méér fasci
neert dan de ontzetting. Wat ons de 
meeste schrik aanjaagt, is de dood; 
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