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'Urbanism as a way of life' zo luidt de titel van een bekend essay van Louis 
Wirth (1938), dat ondertussen tot één van de klassiekers van de stadstheorie 
gerekend wordt De 'bijzondere' levensstijl in de stad had dichters en filo
sofen reeds lang gefascineerd. Begin deze eeuw werd de stad het studie-ob-
jekt van sociale wetenschappers, en al snel werd de typies stedelijke levens
stijl ook één van hun belangrijke aandachtspunten. In Duitsland waren het 
vooral Weber, Simmel en Spengler die het stadsleven van zowel gemeen
schappen als individuen bestudeerden. De stadssociologie als een aparte 
discipline kwam evenwel pas tot stand in de periode na de eerste wereld
oorlog aan de universiteit van Chicago. Hier zijn het Robert Park en vooral 
Louis Wirth geweest die een meer koherente theorie over 'the urban way of 
life' hebben ontwikkeld. Wirth omschreef het stedelijk gedrag als 'imperso
nal, superficial, transitory and segmental'. Stedetingen hanteren als stedelijk 
gedrag 'reserve, indifference and blasé-outlook', aldus de auteur (1). Dat dit 
stedelijk gedrag door deze stadssociologen allesbehalve positief werd ge
waardeerd, is wel exemplaries voor het kultureel klimaat van begin deze 
eeuw. 

In de zeventiger jaren echter werd in de sociaalwetenschappelijke litera
tuur nogal wat aandacht besteed aan precies het verdwijnen van dit onper-
soonüjk gedrag. De verhoogde aandacht voor het innerlijke, de opkomst van 
een giganties 'psy-komplex', de intensifiëring van het kerngezin en het do
minant worden van het privaat gedrag tot in de sferen van het publieke leven 
resulteerden volgens Richard Sennett in "Les tyrannies de rintimité". Deze 
titel van de franse vertaling van het boek The Fall of Public Man' (1974) is 
volgens mij een meer geschikte vlag voor de lading van het verhaal van 
Sennett. In dit boek beschrijft Sennett het verval van de theatraüteit, de om
gangsvorm bij uitstek van de 18e eeuwse west-europese steden (voomame-
üjk Londen en Parijs). De intrede van de 'persoonüjkheid' in het openbare 
leven heeft de pubüeke omgangsvorm gradueel verdrongen. Het eindresul
taat van dit proces is een samenleving waarin eenieders blik enkel nog naar 
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binnen is gericht Mensen zijn konstant op zoek naar wie ze zijn en wat ze 
voelen. Ze be- en veroordelen elkaar op basis van een vermeende autentici-
teit De stedelijke theatraliteit is verdwenen. 

Deze stelling van Sennett is duidelijk gedateerd. In de stad van de jaren 
tachtig wordt niet meer gezeurd. Dynamiek, stijl en imago zijn de onont-
beerüjke kwaliteiten voor de intrede in het modaine leven van de 'beau 
monde'. Het estheticisme wordt weer dominant Niet meer de individuele 
emoties staan voorop maar het uiterlijk vertoon. En zelfs in de zeventiger 
jaren, het tijdperk van de intimiteit bij uitstek, waren er theatrale groepen in 
de stedelijke scene die zich om autenticiteit niet bekommerden. Zij schiepen 
vooral plezier in hun eigen bizarre verschijning. Het verhaal van Sennett 
vraagt om enige nuancering... 

Stedelijke theatraliteit 

In 'The Fall of Public Man' gebruikt Sennett de metafoor van het theater om 
de evolutie van de relatie tussen de private en de publieke sfeer in de kos-
mopoüete steden te beschrijven. Geïntrigeerd door de problematiek van de 
onverdraagzaamheid in de hedendaagse steden, probeert Sennett te achter
halen hoe men binnen de stad kan omgaan met het onbekende en het onver
trouwde, hoe de interaktie onder vreemden op een zinvoüe manier kan ver
lopen (2). Een mogelijkheid daartoe ziet Sennett in het aanbrengen van een 
strikte scheiding tussen publiek en privaat gedrag. Dit was volgens hem ook 
de levensstijl in de kosmopoliete steden in het midden van de 18e eeuw. 

Sennett beschrijft in z'n boek de 18e eeuwse samenleving als dubbel ge
leed. Er was - mede onder invloed van de toen heersende opvatting omtrent 
de oppositie Natuur/Kuituur - een strikte scheiding ontstaan tussen het pri
vate en het publieke domein met als korrelaat twee verschülende omgangs
vormen die elk in hun eigen sociale kontekst speelden en elkaar in evenwicht 
hielden. In het private domein speelde de natuurüjke omgangsvorm, in het 
publieke domein de 'geciviliseerde'. Maar een natuurüjke omgangsvorm be
tekent in deze periode niet een 'autentieke' omgangsvorm. 'Natuurlijk' heeft 
in achttiende eeuw, aldus Sennett, niets te maken met de specifieke eigen
schappen of karaktertrekken van het individu maar met de gemeenschappe-
üjke eigenschappen van de soort. Wat eigen is aan alle mensen is natuurtijk. 
Deze gemeenschappelijke begeertes zijn simpel en laag. De natuurlijke mens 
is een dier. Sennett ziet de verhouding tussen deze beide domeinen als een 
van wederzijdse kontrole. Het publieke domein korrigeert het gebrek van de 
private sfeer: het gebrek aan 'civilité'. De pubüeke kuituur schaaft de lage 
effekten van de Natuur bij. Anderzijds kontroleert ook het private domein 
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het publieke. Het zorgt ervoor dat de arbitraire en konventionele kodes van 
de publieke expressie niet het hele menselijke bestaan domineren. Voorbij de 
grenzen van het publieke leven ügt een ander leven, een expressievorm ge
baseerd op eenvoud en ongekunsteldheid die door geen enkele konventie 
kan worden gesupprimeerd. 

Bij de enscenering van dit publiek gedrag hanteerden de stedetingen ana
loge spelregels aan die van de akteurs op de bühne. Voor het publiek is de 
akteur als persoon onbekend. In een dergelijke situatie is de uiterlijkheid van 
het moment de limiet van de te kennen realiteit. Het spreken, de gebaren, de 
bewegingen, de kleding en de attributen van de akteur maken zijn/haar ge
loofwaardigheid uit. Deze onpersoonlijke expressie wordt dus mogelijk ge
maakt door het gebruik van een reeks tekens (gebaren, kledij, taal) die her
haalbaar zijn en die betekenis hebben in en voor zichzelf. Dezelfde theatrale 
spelregels. Dezelfde konventies kodeerden het publiek gedrag van de kos-
mopoliete stedeüng. In z'n boek 'Werken aan de schijn' analyseert Ph. 
Perrot de uiterlijke verschijning van vrouwen. Hij laat onder andere zien hoe 
in de achttiende eeuw de gelaatsuitdrukking bijvoorbeeld gekodeerd werd en 
er gekozen kon worden uit een kollektie 'opmerkelijke figuren': het aan
brengen van een 'mouche' bij het oog was hartstochtelijk, bij de mondhoek 
kuslustig, op de lippen ondeugend, op de neus brutaal, op het voorhoofd 
majesteitelijk, op de wang galant, op een lachrimpel opgewekt, op de 
onderlip bescheiden en op de moedervlek...mysterieus (3) Door middel van 
'mouches' werden emoties gepresenteerd onafhankeüjk van de emoties van 
de persoon die ze ensceneerde. Deze arbritaire en konventionele kodes gol
den echter niet alleen voor vrouwen. In dit wervelende mondaine leven van 
zowel vrouwen als mannen was gekunsteldheid en verafgoding van uiter
lijke tekens troef. De nieuw opkomende klasse, de bourgeoisie, probeerde 
haar identiteit gestalte te geven door een overname van de aristokratiese om-
gangskodes. Het mondaine en kulturele hofleven kwam in een proces van 
decentralisatie terecht De nieuwe stedelijke eüte aapte het hof na. Bij deze 
bourgeoisie bloeide de barokke liefde die beheerst werd door de eisen van de 
erekode en het ceremonieel. Er werd gekonverseerd en de konversatie was 
in de eerste plaats een tentoonspreiden van een briljante wellevendheid en 
een in ere houden van het gemeenschapsleven. Emoties werden geënsce
neerd en men maakte zichzelf tot schouwspel. Niets van dit alles drukte iets 
uit van waaruit men een psychologiese konstitutie of een persoonlijke ka
raktereigenschap had kunnen afleiden. En deze facade van openlijke ülusies 
kon rustig bestaan zonder leugens, want autenticiteit of spontaniteit zijn 
kategorieën die toen nog niet in omloop waren. 

3 Ph. Perrot, Werken aan de schijn, Nijmegen, SUN, 1987, blz. 49. 
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The fall of public man 

Na de theatrale achttiende eeuw volgt* aldus Sennett de tyrannieke stilte van 
de negentiende eeuw: de 'persoonlijkheid' doet haar intrede in het publieke 
domein. 

De mtimisering van het pubüeke domein werd volgens Sennett mogeüjk 
gemaakt door het samenspel van een aantal krachten: de opkomst van het in
dustrieel kapitalisme en het ontstaan van een nieuwe vorm van sekularisatie. 
Het kapitalisme slaagt erin een nieuwe geloofskode te kreëren waarbij alle 
objekten worden opgevat als tekens van de persoonlijkheid. Het waren-
fetisjisme kon enkel bij de grote massa ingang vinden door het feit dat de 
waren werden opgeladen met een nieuw betekenissysteem: waren zijn een 
uitdrukking van de persoonüjkheid. Door het kopen van steeds nieuwe ob
jekten, kan men z'n individualiteit manifesteren en zichzelf distingeren van 
de anderen. Deze geloofskode wordt op haar beurt mogelijk gemaakt door 
een nieuwe vorm van sekularisatie. Het geloof in de orde van de (transcen
dente) Natuur maakt plaats voor het geloof in de immanente fenomenen. 
Naarmate de mens eerst God, later de Natuur laat varen, is hij steeds meer 
gekoncentreerd op z'n onmiddellijke leven, z'n ervaringen, z'n innerlijke 
ziel. De 'persoonüjkheid wordt de impliciete zingeving van het menseüjke 
bestaan. Dat brengt met zich mee een verschuiving van de aandacht voor het 
uiterüjk naar een aandacht voor het innerüjk. "De openbare mens die trots is 
op z'n manieren en slechts op de wereld buiten hem is gericht, wordt lang
zaam verdrongen door een 'private' mens, een naar binnen gerichte mens die 
geheel in beslag genomen wordt door z'n in z'n intimiteit opgesloten tic" (4). 
De uiterlijke verschijning wordt vanaf nu gezien als de vertaling van het in
nerlijke wezen. Daardoor ontstaat ook een veranderde perceptie van het 
uiterüjk: elk detail (en het gaat van nu af aan enkel nog om de detaiïs want 
exuberanties zijn bij voorbaat verraad aan het 'ik') wordt getransformeerd in 
een psychies symbool. Het uitwendig gedrag verwijst naar een veronder
steld innerlijk: een bepaalde karaktertrek, houding of mentaliteit. De naar 
binnen gekeerde mens ruüt de oude kode in voor een nieuwe die het inner
lijke 'autentiek' moet laten spreken. Maar de kodes van deze introverte mens 
zijn somber en verward. Wat vroeger van verre zichtbaar was, vraagt nu een 
minutieus onderzoek. En toch is er geen vermomming mogelijk, elk masker 
wordt een gezicht Iemands hele karakter wordt afgelezen aan zijn verschij
ning. 

Deze verpersoonlijking van het pubüeke domein heeft het achttiende 
eeuwse evenwicht tussen privaat en publiek grondig verstoord. "De uitbrei
ding van de intimiteit ten koste van het openbare leven, de individualisering 
van de maatschappetijke betrekkingen ten koste van het maatschappeüjk be
wustzijn en de toenemende bevestiging van de identiteit ten koste van een 

4 Ibidem, blz. 97. 
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ludiek en veelzijdig 'ik' leiden ertoe dat men elkaar 'waarlijk' wil kennen en 
zien, dat men zich overgeeft door zich te ontdoen van een kode van wereldse 
interakties (de hoffeüjkheid) om zich vervolgens te onderwerpen aan een 
erekode van wederzijdse onthullingen (de oprechtheid). Het 'diepere1 we
zen, (de vergankelijke) ware hartstochten en (blijvende) karaktertrekken 
worden het doelwit van de maniakale speurtocht van het in zichzelf gekeelde 
individu" (5). De hele samenleving is getiranniseerd door de intimiteit, al
dus Sennett, want de intimiteit is een doel op ach geworden. En dit resul
teert in een samenleving waaruit elke vorm van theatraliteit - zo karakteristiek 
voor de levensstijl in de kosmopoliete steden van de achttiende eeuw - is 
verdwenen. 

Intimiteit en de 'andere1 

Op het ogenblik van het verschijnen van zijn boek (1974) zag het er naar uit 
dat Sennett wel het gelijk aan zijn kant zou kunnen hebben. Dè intimisering 
van de samenleving, goed op gang gekomen in het begin van deze eeuw, 
heeft in de zeventiger jaren haar hoogtepunt bereikt. De 'persoonlijkheid' 
was toen inderdaad de belangrijkste protagonist en de 'autenticiteit' de be
langrijkste omgangskode. Zelfverwerkelijking en persoonlijkheidsontplooi
ing waren het kredo van de zeventiger jaren. Net zoals de 'akteurs' uit de 
achttiende eeuw niet het minste gevoel van onechtheid hadden bij het op
voeren van hun publieke nummertjes, kon men tot in de zeventiger jaren 
geen theatrale 'acte de presence' geven zonder het 'ik' te kompromitteren: 
men moest oprecht en autentiek zijn. En dit intimisties kredo werd ook 
ruimtelijk vertaald. In z'n boek 'The uses of disorder' (1970) toont Sennett 
aan hoe ruimteüjke segregatie het antwoord van de intimiteit was op de 
komplexiteit van de stad, een antwoord dat van de stedelijkheid een zware 
tol heeft geëist. De stad als smeltkroes van 'anderen', van vreemden die niet 
tot de eigen soort behoren - wat Wirth de sociale heterogeniteit noemde - is 
een komplexe en uitdagende chaos (6). Het kenmerkende en tegelijk het fas
cinerende van de vroegere steden was de enorme diversiteit aan levensstij
len, gedragspatronen en aktiviteiten als kris-kras door elkaar. Maar in een 
dergelijke smeltkroes van 'anderen' kan intimiteit niet gedijen. Intimiteit 
verdraagt geen andersheid. Daarom kreëert ze de mythe van de 'community 
solidarity'. Intimiteit rekent via de mythe van het 'wij' af met de bewuste 
perceptie van het 'andere'. Zo'n mythe kreëert een beeld van wie 'wij' zijn 
dat gezuiverd is van alles wat mogelijk een gevoel van verschil, van konfükt 
oproept Het is een middel om werkelijke kontakten en interakties met 'an-

5 Ibidem, blz. 94. 
6 De stad als onafhankelijke variabele werd door Wirth opgevat als een relatief omvang

rijke, dense en permanente nederzetting van sociaal heterogene individuen. 
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deren' te vermijden, het werkt als een waar zuiveringsritueel, aldus Sennett. 
Een dergelijk verlangen naar koherentie, naar gelijkheid, of naar 'een zuivere 
identiteit* had volgens Sennett een invloed zowel op de stedetouwkundige 
koncepten van deskundigen als op de woonwensen van bewoners. Beiden 
wülen een simplikatie van de sociale omgeving. Planologen en urbanisten 
pleitten voor een strakke indeling van de fysiese ruimte in funktionele zones. 
De funktionele stad moest bestaan uit aparte zones voor wonen, werken en 
rekreatie. Het verkeer als vierde funktie moest de drie zones met elkaar ver
binden. En binnen de woonzones zelf werd steeds meer geijverd voor ho
mogene woonblokken aangepast aan de sociaal-ekonomiese nivo's van de 
bewoners. Anderzijds was er ook de wens van bewoners naar een homo
gene sociale omgeving en dat verklaart, aldus Sennett, waarom gezinnen in 
de na-oorlogse periode massaal naar de buitenwijken trokken. Sedert het 
begin van de industriële revolutie is er voortdurend van zo'n "ruimtelijke 
uitstorting" van homogene bevolkingsgroepen sprake geweest (7). De op
komende industrie had een massale behoefte aan arbeidskracht. De toe
stroom van ongeschoolde arbeiders van het platteland naar de stad veroor
zaakte in de stad enorme wantoestanden. Als antwoord op deze sociaal-
ekonomies 'anderen' verliet de stedelijke elite het centrum en ging zich 
vestigen aan de rand van de stad. De 'volkshuisvesting' kwam op gang en 
toen de grootste problemen enigszins waren opgelost, werden de west-
europese steden overspoeld door buitenlandse arbeidskrachten, ethnies 'an
deren'. De vlucht naar de buitenwijken zette zich verder door. De globale 
welvaartsstijging in de twintigste eeuw met een hoogtepunt in de dekade 
1960-1970 leidde ertoe dat ieder die het zich financieel kon veroorloven de 
stad verliet om substedelijk te gaan wonen. AUe extreme elementen, al het 
onbekende, alle onvoorziene sociale kondities worden daar geminimaliseerd. 
In deze optimale omstandigheden kunnen de gezinnen zich beter aan hun ta
ken wijden: de persoonlijkheidsontwikkeling van de leden, de intensifikatie 
van het familiaal leven. Intimiteit kan beter gedijen in een gereduceerde soci
ale omgeving waar mensen leven soort bij soort dan in de verwarring en de 
komplexiteit van de stad. 

Maar ook de reaktie op de doorgedreven segregatie kan in sennettiaanse 
zin gezien worden als een reduktie van de stedelijke komplexiteit. De strakke 
toepassing van ideeën die eens als vruchtbaar waren erkend: het uit elkaar 
halen van wonen, werken en rekreëren, het in groepen indelen van bewo
ners in jong en oud, kleine en grote gezinnen, kleurlingen en blanken, ho
gere en lagere inkomensgroepen bleek niet die intimiteit in de hand te kunnen 
werken waarop men gehoopt had. Integendeel, isolement, desoriëntatie en in 

7 Ostendorf, WJ.M., 1980, Intergewestelijke en Intragewesteüjke segregatie in Neder
land. In: Blauw, P.W. en C Pastor, Soort bij soort. Beschouwingen over ruimtelijke 
segregatie als maatschappelijk probleem, Deventer, Van toghum Slaterus bv, 53-84, 
blz. 43. 
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sommige gevallen zelfs verhoogde kriminaliteit waren er het gevolg van. Het 
gesegregeerd wonen in immense blokken opgetrokken uit glas, staal en be
ton leidde tot een onbehagen dat als 'flatneurose' werd gediagnosticeerd (8). 
Men wüde daarom weer gaan wonen, werken en leven op 'menswaardige' 
schaal. Mensen moesten zich in hun stad 'thuis' kunnen voelen en dit ver
eiste een woonomgeving met een zekere intimiteit, rust en orde. Er werd 
opnieuw geparadeerd met het ideaal van de 'ware wijkgemeenschap'. De 
'kleinschalige' ideologie verdedigde het dorpse karakter van de buurt, een 
nieuw symboolbegrip: daar ken men elkaar, daar is het leven overzichtelijk 
(9). Op het eind van de jaren zeventig stond de dorps- en stadsherwaarde
ring in de voüe belangstelüng. Het wegwerken van verschillen, konflikten 
en chaos zou nu gerealiseerd worden via het bevorderen van de sociale in
tegratie van de bewoners in het wijkleven. En er werd zelfs gestreefd naar 
een 'gematigd' heterogeen samengestelde wijk want dit zou op lange termijn 
de meeste kansen bieden op sociale stabiliteit. Bij dit kleinschalig weg-ont
werpen van konfüktsituaties werden ook menswetenschappers betrokken. 
Sociologen ondersteunden het 'projekt' enerzijds met de resultaten van hun 
woonwensen- en woonsatisfaktie-onderzoeken, anderzijds via het stimule
ren van bewonersinspraak en bewonersparticipatie. Dit leidde tot een archi-
tektuur die door sommigen als de Nieuwe Kneuterigheid of de Nieuwe 
Truttigheid werd omschreven: rode baksteenmaterialen met houten gevel-
partijtjes, knusse hoekjes met banken. De straten en de pleintjes in de buurt 
kregen een sentimentele waarde en werden de nieuwe fora van wat Sennett 
een 'gereduceerde' sociale interaktie noemt, een risikoloze interaktie tussen 
bekenden. En daar waar de 'sociale integratie' en de intimiteit het moeiüjkst 
tot stand kwamen, verschenen in de zeventiger jaren de buurtwerkers. De 
buurten in binnenstad werden door het segregatieproces territoria voor 
maatschappelijk 'anderen': kleurlingen, jonge werklozen, ongeschoolden, 
bejaarden. Hier koncentreerden zich de laatste restanten van stedelijke diver
siteit en chaos. Problemen en konflikten waren er dan ook - en zijn er nog 
steeds - legio. In deze 'kansarme' en 'gedepriveerde' buurten zou het buurt-
werk de zelfwerkzaamheid, zelfverantwoordeüjkheid en participatie van de 
buurtbevolMng aan de vormgeving van het eigen woon- en leefmilieu sti
muleren. Buurtwerkers wilden via een attitude- en mentaliteitsverandering 
bij de bevolking een zelfregulerend sociaal proces in de buurt op gang bren
gen. Kwa methodiek leunde het buurt- en optouwwerk in de west-europese 
landen sterk aan bij de amerikaanse traditie van 'community organisation', 
gegroeid uit de zelforganisatiebewegingen bij de 'gedepriveerde' bevol-

8 A. van Dien, 1984, In het voetspoor van de architectuur. In: D'Ancona, H., C Boek
raad, G. Brinkgreve e.a., Nederlandse architectuur en stedebouw '45-'80, Amsterdam, 
Uitgeverij Bert Bakker, blz. 50-56. 

9 R. Roegholt, 1984, In de schaduw van CIAM. In: ibidem, blz. 10-23. 
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Mngskategorieën in amerikaanse steden (10). In het standaardwerk van de 
Amerikaan Murray Ross 'Community Organisation' wordt de doelsteüing 
tot intimisering van de stad duidelijk omschreven: "Het stadsmilieu is on
persoonlijk, het mist samenhang en is een onbruikbare politieke of sociale 
eenheid, die een hoogst ongeschikte voedingsbodem vormt voor de vol
ledige ontwikkeling van de persoonüjkheid (...) Op het gebied van de ge
meenschapsorganisatie (community organisation) is de aandacht voorna
melijk gevestigd geweest op de ontwikkeling van: 
1) zinvol funktionerende gemeenschappen, waar de leden het gevoel hebben 
er werkelijk bij te horen, en enige invloed te hebben op hun omgeving 
2) een nieuw gevoel van nabuurschap in de wijde wereldstad door het 
kreëren van burgerraden en andere vormen van buurtschaporganisatie" (11). 

Sennetts angst voor dergelijke intimiteit is duidelijk:"(...) Small may be 
beautiful, but it is also impotent" (12). Het kreëren van een harmonieuze 
buurt waar mensen in vrede met elkaar leven is nameüjk het ontkennen van 
de pijnlijke realiteit van hun verschiüen. Een dergelijk buurtleven is een 
simpüfikatie van de sociale interakties en van de fora waar de interaktie zich 
kan afspelen. Volwassenheid betekent juist het ingaan op de uitdaging van 
een drukke, heterogene en chaotiese stad. Een kleinschalige 'gezuiverde' 
gemeenschap onderdrukt niet alleen de diversiteit maar ook de agressiviteit 
die volgens Sennett een noodzakelijke voorwaarde is om te groeien naar een 
openheid voor het 'andere', voor een rijk persoonlijk leven. 

De theatrale 'andere' 

Maar er was niet alleen een ethiese reaktie op de komplexiteit en de maat
schappelijke heterogeniteit in de stad. Het intimiseren van de stedelijke en 
substedeüjke ruimte door het minimaliseren van het 'andere' was wel het 
dominante antwoord, maar niet het enige. In het tijdperk van de intimiteit 
was er ook duidelijk een estheties antwoord op de stedelijke chaos. Een 
antwoord dat zich openbaarde in een stijl, aan het oppervlak van de eigen 

10 In de vijftiger jaren startten regeringen in verscheidene west-europese landen met een 
regionaal industriebeleid. Al snel bleek dat deze ekonomiese ontwikkeling gepaard 
diende te gaan met een sociale ontwikkeling van de bevolking in die gebieden. Vooral 
in Nederland drong de overheid erop aan dat de bevolking zelf bij de ontwikkeling van 
de regio zou worden betrokken. De sociaal-agogiese technieken die daartoe zouden 
worden toegepast, werden met de term maatschappelijk opbouwwerk aangeduid. Deze 
nieuwe werksoort moest ook theoreties gefundeerd worden. Daarvoor ging men vooral 
te rade bij de anglo-amerikaanse literatuur over 'community organization". Zo werd in 
1957 het standaardwerk van de Amerikaan Murray Ross 'Community Organisation' in 
nederlandse vertaling uitgebracht. Het is deze ekonomies-sociale planning die de 
stoot heeft gegeven tot het latere buurt- en opbouwwerk. 

11 M.G. Ross, Gemeenschapsorganisatie, Arnhem, 1957, blz. 17-19. 
1 2 R. Sennett, The coldness of private warmth, New York Times, 5-1-1977, blz. 23. 
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verschijning. En die verschijning heeft voor heel wat opschudding gezorgd. 
In 1976 raakte Groot-Brittanië in rep en roer, en dit niet alleen wegens een 
lange hete zomer, maar vooral wegens het theatrale debuut van de punkbe
weging. Deze beweging was geen alleenstaand fenomeen. De punks zijn 
voorafgegaan door skinheads, de rockers, de mods, de teddy boys... Maar 
de punkers waren wel het gezelschap bij uitstek dat chaos en de maatschap-
pefijke 'andersheid' in de stad theatraliseerde. De punkscenes waren in eer
ste instantie bevolkt door hippe jongelui: akademiestudenten, drop-outs, zo
als M. McLaren en B. Rhodes, oorspronkelijke managers van de Sex Pistols 
en de Clash. Zij wüden via het bohemiengedachtengoed de alledaagsheid 
romantiseren (13). Deze kleinburgerlijke kunstakademiestudenten en pop
sterren zijn de spoortrekkers geweest van een jongerenkultuur die de kodes 
van de instigators heeft overgenomen om het 'andere' te ensceneren. Want 
deze jongeren leefden inderdaad in die buurten in de britse binnensteden 
waar de 'andersheid' was gekoncentreerd. Het waren de thuishavens voor 
werklozen, ongeschoolde arbeiders, migranten... Via de hele retoriek van de 
punkstijl: muziek, dans, kledij, woordgebruik, gedrag worden die 'anderen' 
op een gekodeerde wijze op de punkscene gebracht. Punkmuziek is duidelijk 
door de Reggae geïnspireerd. Sommige punks dragen ethiopiese kleuren en 
hun rechtopstaande kuif oogst als een gechargeerde variant van het rasta
kapsel. "De punk-esthetiek kan voor een deel gelezen worden als een blanke 
vertaling van zwarte etniciteit", aldus Dick Hebdige (14). De tekens van de 
etnies 'andere' worden gekombineerd met de tekens van een karikatuur van 
de werkman, de sociaal-ekonomies 'andere'. De naar buiten gewerkte na
den, de vele overbodige ritsen, kettingen, veiligheidsspelden en de opzette
lijke scheuren moeten de indruk van lompheid opwekken. De namen van de 
groepen (the Unwanted, the Rejects, the Sex Pistols, the Clash, the Worst, 
etc.) en de titels van hun songs (If You Don't Want to Fuck Me, Fuck Off; I 
Wonna be Sick on You...) laten duidelijk de wü zien tot opzettelijke desa-
kralisering en het vrijwülig aannemen van de out-cast status. Zo ook hun 
taal, opzettelijke 'werkmanstaai', een spel van vloeken en kreten. Anders
heid, abnormaüteit en perversiteit zijn de intriges van het punktoneel. De 
üconografie van het seksueel fetisjisme laat ons de hoer zien. Punkettes in 
netkouzen, leren bodies, beha's over de trui vertolken de rol van de seksueel 
'andere'. Ze spelen met de verboden tekens van menstruatie en vrouwelijk 
verlangen (15). De beelden uit pornofilms worden opzetteüjk uit hun kon
tekst gehaald en op straat gebracht 

En al deze 'anderen', door de punkers op de publieke scene opgevoerd, 

13 P. Allegaert en L Vanmarcke, Tussen poussin en punthelm. In: P. Allegaert en t. 
Vanmarcke (red.), Tussen poussin en punthelm. Opstellen over cultuur, 
teuven/Amersfoort, 1987, 9-36. 

14 D. Hebdige, The meaning of style, London, 1979, blz.64. 
15 D. Hebdige, 1983, Poses. Drie stellingen over jeugdsubcufturen. In: Te Elfder Ure, 3, 

blz. 594-598. 
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verteüen niets over hun persoonlijkheid, Make-up, kapsels, out-fit, attribu
ten worden op zo'n wijze aangewend om aan het principe van identiteit te 
ontsnappen. Kettingen en veüigheidsspelden, vaseline en kosmetika, ge
kleurde haren en gescheurde t-shirts, tampons en scheermessen, alle zijn het 
tekens om zich te presenteren als gedegenereerd en ontaard, los van hun 
persoonlijkheid Punkstijl theafraliseert de chaos en de andersheid, niet een 
persoonüjke ziel Hier wordt dus op een estheti.es nivo de dialoog met de 
andersheid aangegaan. En tegelijk verklaart deze punkstijl de oorlog aan de 
mythe van de konsensus, aan de principes van gelijkheid en integratie. 
"Spektulaire subkulturen uiten verboden inhouden (bewustzijn van verschil) 
in verboden vormen (transgressie van kleed- en gedragskodes, wetsover
treding, ...)" (16). Door het plaatsen van objekten in een totaal andere kon
tekst, hun gangbare gebruik te ondermijnen, ze met tegengestelde tekens te 
kombineren, wordt een semantiese ravage aangericht. Het gangbare repre
sentatiesysteem wordt geblokkeerd, de mythe van de konsensus opgeblazen. 

De stad is dus ook in het tijdperk van de intimiteit bij uitstek (de zeventiger 
jaren) een thuishaven gebleven van wisselende groepen theatermakers. Het 
verhaal van Sennett klopt inzoverre theatraliteit inderdaad niet meer de do
minante omgangsvorm was. De dominante en legitieme omgangsvorm was 
'autentiek'. Theatraliteit was de symtoliese praktijk van subkulturele groe
pen die op een esthetiserende wijze de 'andersheid' en de chaos in de stad 
uitbuitten. En daar beleefden ze bijzonder veel plezier aan. Hebdige noemt 
het zelfs de 'politiek van het visuele plezier' (17). Deze subkulturen namen 
hun toevlucht tot het symtolies geweld, de enige vorm van macht die tot hun 
beschikking stond, de macht om anderen te bruskeren. Ze overschreden de 
overeengekomen grenzen van wat hoorde en wat mocht En het overschrij
den van grenzen geeft plezier (18)! De verhalen van Sennett (The Uses of 
Disorder' en The Fall of Public Man') geven niet voldoende de dynamiek 
weer die eigen is aan een kultureel veld. Sennett neemt de kuituur van de 
dominante groepen als pars pro toto voor die van een hele samenleving. Het 
kulturele veld vormt immers geen objektiveerbaar geheel van objekten, 
waarden en praktijken. Het is een samenspel van specifieke groeps- en situ
atiegebonden relaties die een respons vormen op de impulsen die van andere 
groepen en situaties uitgaan. Met welke symtoliese kracht groepen in een 
bepaalde situatie hun waarden, praktijken en objekten kunnen doen gelden, 
hangt af van hun ekonomiese, politieke, sociale en kulturele positie (19). 

De groepen die op een bepaald moment de opinievorming beheersen, de 
legitimatiekaders formuleren, de normen opleggen en de kulturele praktijken 

16 D. Hebdige, 1979, ibidem, blz. 91. 
17 D. Hebdige, 1983, ibidem, blz. 595. 
18 Ibidem, blz. 596. 
19 W.Th.M. Frijhoff, 1984, Cultuur, mentaliteit: Illusies van elites?, Nijmegen, SUN. 
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definiëren, slagen er inderdaad in om een beeld op te hangen van een ge
meenschappelijke kuituur van een samenleving als geheel Maar een auteur 
als Sennett die de komplexiteit en de diversiteit tot hun recht wil laten ko
men, had dit beeld moeten ontmaskeren als 'illusies van elites'. 

(Met dank aan Rudi Laermans) 
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