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Afgaande op de meeste inleidingen tot de sociologie kampt'de wetenschap der samenieving' vanaf haar ontstaan met enkele fundamentele problemen. Die zouden overigens
niet enkel de beoefenaren van de sociologie achtervolgen, maar zowat alle menswetenschappers slapeloze nachten (moeten) bezorgen. Daarbij gaat het niet alleen om alom
bekende kentheoretische of methodologische kwesties, zoals de vraag of de betekenis
van sociale handelingen wel correct kan worden gevat middels kwantitatieve onderzoekstechnieken, statistische modellen of gestandaardiseerde vragenlijsten. Ook inhoudelijke
thema's zouden van meet af aan een zekere scheiding der geesten, een nog steeds actuele
dissensus hebben bewerkstelligd. Zo zijn er volgens de handboeken niet alleen positivisten en henneneutici, 'verklaarders' en 'begrijpers', enquÃªteur en elhnografen, voorstanders van harde of zachte onderzoeksmethoden. Ook de waag naar de verhouding tussen individu en maatschappij, actor en structuur, persoonlijke handelingsvrijheid en
sociale determinanten, zou volgens het gros der inleidende overzichten voor een moeilijk op te lossen verdeeldheid zorgen binnen menswetenschappelijke disciplines als de
sociologie.
Tweedelingen als 'verklaren versus begrijpen' of 'actor-georibnteerden versus structuralisten' zijn alles welbeschouwd disciplinaire constructen. Ze suggereren dat een academische discipline zrch fonneeri rond enkele fundamentele problemen die nog steeds de
moeite van het bestuderen waard zijn, ook al wordt dat in de alledaagse, geroutiniseerde
en vooral gedisciplineerde beoefening van het vak vaak vergeten. Maar bovenal beogen
zulke pedagogische handvatten een disciphnering van de altijd bedreigende omgang met
teksten of betekenissen. Overeenkomstig de (aan)geleerde doxa moeten oeuvres en publicaties gedurig worden (in)geschaald op cruciaal geachte assen als kwantitatief versus
kwalitatief onderzoek, empirie versus theorie, of meer bij de tijd - modem versus postmodem. Lezen wordt zo primair een kwestie van classificatie en labelling of etikettering, (sociologisch) denken wordt synoniem met het innemen van posities pro of contra
functionalisme of interactionisme, Luhmann of Habermas. Ondertussen gaat 'het sociaIe' - de actuele samenleving en het samen-leven in actu - z'n gang, en schrijven Emzelgangers als Michel de Certeau, Pierre Sansot of Michel Maffesoli rustig boeken die
nauwelijks of niet vallen in te passen binnen de disciplinaire matrixen waarover de
inleidingen tot de sociologie zo hoog opgeven. Blijkbaar zijn er nog steeds voldoende
mensen die zich niet laten intimideren door de kerkers van de geest die handboeken
feitelijk zijn.
Proposer un sociologie vagabonde qui en mÃªm temps ne soit pas sans object', de
omtrekken van een nomadische sociologie uittekenen die hel Ãªtre-ensembl of samenzijn, de dynamiek van het samenleven poogt te beschrijven en te begrijpen, en het niet
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meteen op een disciplinair Procustus-bed legt - zo omschrijft Michel Maffesoli,
hoogleraar sociologie aan de eerbiedwaardige Parijse Sorbonne, zijn project in de
openingsbladzijden van Le temps des tribus. (TT, 11) Op een andere plaats gewaagt hij
van een wetenschap van het banale of 'sens-communologie', een 'nieuwe denkkunst' die
op een noodzakelijk allnsieve, vaak ook metaforische wijze rekenschap poogt te geven
van het alledaagse (samen-)leven. (CO, 11) Meermaals benadrukt MaffesolizÃ©ldat zo'n
op ogenschijnlijk banale handelingen en triviale gesprekken gerichte sociologie weinig
of geen uitstaans heeft met de van de sociologische handboeken bekende tweedelingen
of probleemstellingen. Wie het alledaagse leven werkelijk ernstig neemt, verruilt de
academische agora en haar vele schijnproblemen met plezier voor de levenskracht van
het gebabbel en het geroddel, van 'de verbositeit van de discussies in het cafk du
Commerce'. (CP, 113)
In zijn boeken lijkt Maffesoli meer dan eens daadwerkelijk beroesd door de veelzijdigheid en de ambiguiteit, de openheid en meerduidigheid die het alledaagse spreken kenmerkt. Men zoekt in 's mans geschriften tevergeefs naar stringente definities of concepten. Maffesoli streeft dan ook nadrukkelijk naar een tekstuele mimesis of3exacter geformuleerd, een schriftelijke evocatie van het-leven-buiten-de-tekst:'Net als het courante
leven, dat zichzelf weeft ('se tisse') uit duizenden kruisingen, moet het denken zichzelf
zo nodig glijdend, dynamisch, bont maken'. (CO, 32) Ook daarom looft hij 'de analogische procedure' (CO, 119-144). en bepleit Maffesoli een sociologie die zich weinig gelegen laat aan disciplinaire of methodologischÃverbodsbepalingenen integendeel zoveel
mogelijk inspiratie put uit 'dat wat is', uit het werkelijke samen-zijn. Tersluiks gewisselde blikken in een Parijse straat, de euforie van een popconcert of een house-party,
een roman van Joyce of een publicitaire annonce -alles wat des mensen is, is volgens
Maffesoli het overdenken waard, ook en vooral wanneer het getuigt van een dan vital,
een quasi-Nielzscheaanse affirmatie van levenskracht of voiiloir-vivre iirkpi essible een
van Maffesoli's geprefereerde uitdrukkingen die het academisch weten buitenspel zet of
niet meteen past binnen de onder moraliserende intellectuelen gangbare voorstellingen
van het volk, de massa of de arbeidersklasse. De sociologie mag dan wel haar zogeheten
fundamentele problemen kennen, met de rekle of, juister, de vitale fundamenten van het
samenleven hebben die volgens Maffesoli weinig van doen.
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Wie het alledaagse (samen)leven wil leren kennen, dient in Maffesoli's visie voor alles
die persoonlijke kwaliteit te bezitten die in het gewone tnssenmenselijke verkeer gedurig wordt verondersteld: het vermogen tot Emfuhlung of empathie. Zonder intuitie staat
de socioloog nergens en zal hij enkel volstrekt levensvreemde, aan het werkelijke samen-zijn uitwendige conceptuele constructen ontwerpen. Die hjken soms uiterst logisch en schijnen vanuit een rationeel standpunt bijwijlen ook hoogst plausibel, Maar
ze miskennen noodzakelijk lapuissance soutenaine, de ondergrondse kracht en het daarmee verbonden vouloir-vivre dat het alledaagse leven kenmerkt. Maffesoli spreekt m dit
verband voor een keer een duidelijke, onmiskenbaar door Nietzsche en Bataille geinspireerde taal: het is nodig 'in de sociologie een ontologisch vitalisme te introduceren'.
(TT. 80) Want het concrete samenleven, de directe omgang tussen mensen, wordt vol-

gem Maffesoli gedragen door een niet verder verklaarbare, quasi-kosmische kracht die
mensen naar elkaar toedrijft, hen tot elkaar brengt en verbindt, en tegelijk zorgt voor
onderlinge verdeeldheid en conflict, geweld en oorlog. De moderne maatschappijwetenschap wil weinig weten van het bestaan van zo'n archaische levenskracht. De sociologie
hield en houdt zich vooral bezig met bij uitstek moderne, door instrumentele en organisatofiche rationaliteit geschraagde instituties als politiek en economie, recht en onderwijs. Ze sloot een pact met de moderniteit, en werd zo al ziende blind voor 'de passie,
het niet-logische, de verbeelding die eveneens de menselijke activiteiten structureren
waarvan we de actoren of de waarnemers zijn'. (CO, 49)
Maffesoli bepleit m al zijn publicaties een grotere sensibiliteit en aandacht voor de
quasi-natuurlijke levenskracht, de niet-rationele 'wil tot samenleven' die ook in de moderniteit als een geheime en ondoorgrondelijke macht alle vormen van vennaatschappelijking motiveert of aandrijft. 'Men kan deze Puissance vergelijken met mana of andere
uitdrukkingen die een collectieve kracht aanduiden die de individuen of de particuliere
facties transcendeert', aldus Maffesoli. (TT, 99) Verder dan zulke vergelijkingen geraakt
de sociologie nooit. De wetenschap van het samenleven moet er zich bij neerleggen dat
haar object in laatste instantie verwijst naar een niet-rationele betrokkenheid op de anderen, een met het natuurlijke of organische leven verbonden verlangen tot zelfoverstijging en sociale fusie, een libidinale en meer dan eens dionysische energiestroom die
baar meest pregnante uitdrukkingen kent in de orgiastische versmeltingen die de seksualiteit, de massa-extase of het rituele zelfverlies kenmerken. Sociale orgieÃ¨nvan primitieve riten over carnaval tot Woodstock of coke-party's, zijn volgens Maffesoli geen
anomalie'n, geen afwijkingen van het parcours genaamd samenleving. Ze tonen integendeel la puissance souterrains in haar meest naakte gedaante. Want de orgie', aldus
Maffesoli, 'kan niet worden gereduceerd tot de sexuele activiteit, of juister, de laatste is
slechts de gepnviligeerde uitdrukking van het collectieve verlangen. Eros cementeert en
structureert de sociabteit, hij brengt het individu ertoe om zichzelf te overstijgen en
zich te verliezen in een groter geheel. Het is in deze zin dat de sociologie voor alles de
studie van de seksualiteit is'. (OD, 106) Maffesoli vat in de meeste van zijn boeken
zowel die erotische kracht zelf als haar vele uitingen samen onder de brede noemer socialiteit. Wie deze grondstof van 6lke samenleving, zelfs van elke vorm van interactie,
tot de meest banale woordenwisseling toe, wil leren kennen, kan beter geen sociologische bibliotheek bezoeken. Het volstaat de straat op te gaan en zich te solidariseren met
de daar aanwezige mensenstroom, zich te identificeren met flitsende blikken, banale
woorden, of alledaagse gebaren en gestes.
Elk samenleven, ieder Ãªtre-ensembl is volgens Maffesoli niet enkel een effect van
een niet nader uit te klaren erotische kracht of dÃ©side communion De diverse vormen
van vermaatschappelijking verwijzen behalve naar een libidiinale levenswil ook naar een
niet minder natuurlijke doodsangst. Achter het vitalistische streven naar vereniging
schuilt een diepe angst voor het einde van alle leven: 'Elke groepsvorming indiceert een
angst die uitsluitend collectief kan worden beleefd'. @V, 106) Mensen wensen zich te
verenigen met andere mensen vanuit een niet-ralionele levensdrift enerzijds en vanuit
een op het eerste gezicht heel wat begrijpelijker schrik voor de kwetsbaarheid van het
eigen leven anderzijds. De gesocialieerde, te zamen met anderen gedeelde angst voor de

dood, valt immers gemakkelijker te (ver)dragen dan de individuele confrontatie met de
uiteindelijke lotsbestemming van ieder levend wezen. Samen praten, samen handelen,
lange poging om te vergeten wat men
inter-actie,... - het samen-zijn is in wezen Ã©Ã
wezenlijk is: een sterfelijk iemand. (En anders dan bij voorbeeld Heidegger waardeert
Maffesoli dit streven naar vergetelheid te midden een anoniem 'men' hoogst positief:
weinig is hem vreemder dan de oproep tot perS00nlijke authenticiteit.)
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In navolging van Max Weber ziet ook Maffesoli de moderniteit in het teken staan van
rationalisering en disciplinering, toenemende bureaucratisering en stijgende verzakelijking van het sociale leven. Bedrijven en administraties, private en publieke ondernemingen trachten de ordeloze, anarchische sociahteit aan banden te leggen, te kanaliseren
en te disciplineren. (Maffesoh citeert in dit verband meer dan eens Foucanlts Swveiller
et Puiiii .) Het geheel van moderne pogingen tot rationele beheersing van de natuurlijke
kracht die het samenleven schraagt, duidt Maffesoli afwisselend aan met de uitdrukkmgen Ie social en Ie pouvoir 'De macht' wil 'de kracht' m regie nemen, het sociale streeft
naar een totale dominantie over de socialiteit. (Vgl. het schema in TT, 16) 'De macht'
is primair 'wil tot macht over de kracht'. Ie pouvoir bekampt la puissance, 'kan en moet
zich met het beheer van het leven bezighouden'. (TT, 99 - de vergelijking met Foucaults bio-macht ligt voor de hand, al maakt Maffesoli ze zelf niet) Maar te voiiloirviwe, de zich altoos aÃ-firmerendwil tot leven en samenleven, laat zich niet zo gemakkelijk temmen en in het braaf-burgerlijke corset van de individuele zelfbeheersing
persen. De socialiteit biedt gedurig weerstand, de mensen die organisaties of administraties bevolken zijn onophoudelijk in het verzet (en alweer herinnert deze dialectiek
tussen macht en kracht, het sociale en de socialiteit, onwillekeurig aan een bekend
dictum van Fnucault: 'waar macht is, is verzet').
Maffesoli beheerst op een schier onnavolgbare wijze de ais retorica en bewierookt
dan ook in moeilijk te parafraseren volzinnen de diverse uitingen van socialiteit binnen
de op rationele beheersing gerichte moderniteit. Er is volgens hem ook heel wat poetische verbeeldingskracht en romaneske intuitie, en nog veel meer 'schrijfkracht', voor
nodig om de talloze uitingen van la puissance souterrains en de veelvormigheid van het
alledaagse samenleven te evoceren. 'Naast de lineaire en vaste sturing die het offici8le
politieke en economische beheer tracht te organiseren bestaat er een waaghalzeng
proces. gekenmerkt door weekheid en passiviteit, dat het ritme volgt van de passies,
van de ontmoetingen, van de beperkingen, van de kleine overlijdeiis van alledag (des
pefites nwits de tous lesjoiirs). Het laatste kent geen waarom, de oorzakeiijkheld blijft
er haast zonder effect'. zo schrijft Maffesoli in La conquÃªt duprksent. En hij voegt er
meteen aan toe: 'Uitsluitend de po'tische visie of de romaneske fictie kunnen rekenschap geven van dit opake gebeuren en haar belang'. (CP, 78) Het zichlbare, geordende
moderne leven waarover de politicologen of de economen, maar ook de meeste sociologen het hebben. valt relatief gemakkelijk in kaart te brengen. Het gehoorzaamt immers
aan die instrumentele en systematische ratio die ook de (positieve) wetenschap dierbaar
is: de affiniteit der rationaliteit maakt dat in de moderniteit pouvoir en savoir elkaar
voortdurend vinden. Maar beide worden gedurig ontwricht en op het spel gezet door een

vreemde, niet-rationele rest van passies en affecten, door een zich krachtig affirmerend
vouloir-vivre irrkpressible dat onophoudelijk ontsnapt aan zowel de-wil-tot-macht als
de-wil-tot-weten. Elke samenleving, ook de meest moderne of gerationaliseerde, bezit
een onder- of ommekant, een verborgen nachtzijde waarvoor meestal geen plaats wordt
ingeruimd in de academische sociologie: in het als banaal en 'dom' beschouwde leven
van alledag vindt de socialiteit (een) plaats. De evocatie dÃ Ã rv vergt een meerduidige
en poetische, soepele schriftuur, die heel wat dichter bij het schrijven van de romancier
aanleunt dan bij de eenduidige mathematische taal van de socioloog-statisticus.
Binnen bureaucratische organisaties of op produktiviteit en discipline gerichte ondernemingen neemt de socialiteit volgens Maffesoli primair de vorm aan van la ruse of de
list, van het sluwe doen-alsof en de schijnbare identificatie met de officiele doelstellingen en opgelegde taken. De modale werknemer of ambtenaar lijkt zich passief en gedwee, zonder enige zweem van verzet of opstandigheid, naar de imperatieven van baas of
bedrijf te voegen. Maar de schijn bedriegt. Koffiepauzes worden gerekt tot ver voorbij
het voorziene kwartiertje, er wordt in het geniep op kosten van de werkgever eindeloos
lang getelefoneerd met vrienden en verwanten, tijdens de werkuren knutselen arbeiders
met allerhande bedrijfsmateriaal kasten of stoelen in elkaar die vervolgens op vernuftige
wijze worden buitengesmokkeld, richting huis en familie - de lijst van 'illegaliteiten' is
lang, en omvat ook in de officiÃ«lorganigrammen niet voorziene verliefdheden, handtastelijkheden, en andere uitingen van Eros. De wegen der socialiteit zijn inderdaad ondoorgrondelijk, vooral voor de beheerders van het sociale. Onder hun neus affirmeert de
listige wil tot (samen-)leven zich onophoudelijk. Ze weten dat uiteraard zeer wel, ze pogen de hypocrisie van hun enkel in schijn dociele ondergeschikten voortdurend te doorprikken. Maar met elke nieuwe maatregel ter bestrijding van la rzise ontstaan ook nieuwe vormen van klein verzet, nieuwe microscopische vluchtlijnen, nieuwe onderhuidse,
nauwelijks waarneembare vormen van revolte. De socialiteit neemt onophoudelijk andere gedaanten aan,vaak in reactie op het sociale of 'de macht', die zich zo tot weer andere
acties gedwongen ziet. In deze dialectische spiraal van dwang tot conformiteit enerzijds
en zich conformistisch gebarend verzet anderzijds vindt de moderniteit haar eigenlijke
identiteit.
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Men kan, zoals Habennas en vele andere hedendaagse sociologen, menen dat'woord en
wederwoord het alledaagse sociale leven dragen. Maffesoli onderschrijft deze gedachte,
niet echter de er meestal mee verbonden idee dat de uitwisseling van betekenissen of
symbolische boodschappen - laat staan van quasi-transcendentale claims op waarheid,
normatieve juistheid of persoonlijke oprechtheid de kern vormen van het tussenmenselijke verkeer binnen de leefwereld. In het alledaagse spreken gaat het volgens Maffesoli,
die het bekende essay van Mauss over de gift grondig heeft geassimileerd, primair om
de uitwisseling als zodanig, om het (re)produceren van een sociale band doorheen het
milen van klanken. In huiskamer of caf6, op straten of in discotheken, doet het er alles
bij elkaar genomen niet toe wat er nu juist gezegd wordt. Wat telt is het feit dat er gesproken wordt, dat twee of meer mensen hun altijd ook erotisch gekleurde wil-tot-samen-zijn tegenover elkaar affinneren doorheen de taal. Het werkelijke 'sociale spreken'
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het spreken vanlm de serialiteit - moet daarom een gratuit spreken heten: 'de spreektaal
die circuleert... is een langagepour rien, ze verliest zichzelf, en het is uit dit verlies dat
de ruil en de communicatie worden geboren'. (EV, 71) Waar het in de socialiteit voor
alles om gaat is de akt van het spreken als zodanig, het feit dat een 'ik' met een 'jij' een
verhouding aanknoopt en die middels woorden of beter: door het uiten van klanken een tijdlang bevestigt. Niet de uitgewisselde betekenissen maar het uitwisselen van
betekenaren is betekenisvol. 'Cest dans I'acte mÃªm que s'Ã©pnissa signification', aldus
Maffesoli (EV, 72): elke speechact of taaldaad vindt haar ultieme betekenis, haar feitelijke zin en voltooiing, in de actuele daad van het spreken, niet in de uitgesproken
boodschappen. Woorden zijn in Maffesoli's visie kortom primair gebaren of gestes, gedematerialiseerde aanrakingen waarin de altijd op lichamelijke versmelting of copulatie
(sensu lato!) azende levenskracht zich alsnog tevreden stelt met elkaar doordringende
luchtverplaatsingen.
De verbale uitwisselingen die de alledaagse socialiteit kenmerken, veronderstellen
differentie of verschil: mensen knopen met elkaar relaties aan omdat ze niet aan elkaar
gelijk zijn. Het natuurlijke, quasi-kosmische verlangen naar eenwording dat volgens
Maffesoli elk samen-zijn schraagt, is enkel zinvol zolang de betrokkenen daadwerkelijk
van elkaar verschillen. De werkzaamheid van Ie dlsir de i'autre vereist dat de anderen
inderdaad anders zijn, de altijd imaginaire, nimmer volkomen te verwerkelijken wil-toteenheid of erotische fusie berust op een feitelijk gegeven heterogeniteit van lichamen,
verschijningsvormen, uiterlijkheden of upparences. 'De passie kan slechts leven bij gratie van de differentie', aldus Maffesoli. 'De basissolidariteit, dat wil zeggen de belangstelling (voor de andere) in de sterke zin van het woord (interesse), neemt een aanvang
en wortelt binnen een socialiteit die pluraal is en zich ook als zodanig beleeft'. (CP, 37)
Maar met elk tussenmenselijk verschil is meteen ook de mogelijkheid van een geschil
gegeven. De harmonie dflÃ©rentiellwaarop elke menselijke relatie binnen de alledaagse
leefwereld berust, is daarom altijd ambigu, ambivalent, dubbelzinnig. Mensen wensen
mensen, ze verschillen en verlangen daarom naar elkaar, maar deze primaire libido dreigt
onophoudelijk te veranderen in haar tegendeel, in een libido dominandi, in de wens om
te heersen en te overheersen.Want het individuele streven naar een daadwerkelijke affirmatie van een 'wij' kan het verschil tussen 'ik' en 'jij', dat juist constitutief is voor het
verlangen naar eenwording, krachtdadig negeren en op een meer of minder gewelddadige
wijze willen uitwissen. Mensen verlangen naar elkaar en naar onderlinge eenwording of
vereniging omdat ze van elkaar verschillen, en tegelijk geven deze verschillen noodzakelijk aanleiding tot geschillen omdat het eenheidsverlangen van de ene zich bij wijze van
spreken sneller affirmeert dan dat van de andere, wiens anders-zijn of alteriteit juist de
wil tot copulatie motiveert. Alvast in deze zin is de socialiteit wezenlijk autofaag of
zelfdestructief.
Om aan de altijd dreigende mogelijkheid van onenigheid of geweld te ontkomen, bedient de socialiteit zich volgens Maffesoli alweer van de list van de simulatie, van la
ruse de la thlÃ¢trahtt In het alledaagse leven doen mensen voortdurend alsof ze het met
elkaar eens zijn, ook en vooral wanneer dat niet het geval is. Ze simuleren tegenover
anderen en voor elkaar vaak een feitelijk onbestaande consensus, ze spelen onophoudelijk 'het spel der unanimiteit' omdat ze beseffen, zij het op een onduidelijke en half-be-

-

wuste wijze, dat elke onmiddellijke affirmatie van hun verlangen naar eenwording of
versmelting uitmondt in symbolisch geweld of lijfelijke verkrachting, soms zelfs in
reele doodslag. Veinzerij is in het tussenmenselijke verkeer en het concrete samen-zijn
onvermijdelijk, want zonder doen-alsof, zonder simulatie van een zekere eenheid of consensus wordt het verlangen naar eenheid gewoonweg onleefbaar. Wie echt zegt waarop
het staat, maakt niet alleen zichzelf onmogelijk, maar ook en vooral de relatie tussen
zichzelf en de andere(n). Het echte samenleven behoeft kortom de faÃ§advan het onechte
samenleven, het verlangen naar eenheidmoet zich tevreden stellen met een voorgewende
of surrogaat-eenheid opdat althans de mogelijkheid van een rekle eenwording niet
meteen zou worden gehypothekeerd. 'Dit doet ons zeggen dat het sociale leven bestaat
uit theatrahteit en contradictie', zo besluit Maffesoli. 'Er is theatraliteit omdat er contradictie is, en indien er geen schijn van eenheid bestond zouden de centrifugale krachten
regelrecht naar de dood leiden. In deze zin is de thealraliteit een list die het voortbestaan
van het sociale veizekert' (CP, 163)
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De socialiteit is doelloos, ze is uit op een Ãªtre-ensembl 'sans enÃ®ploi'op een samenleven zonder richting of emplooi (vgl. TT, 121-125). Net als het Kantiaanse kunstgenot of esthetische welbehagen mist ze elke finaliteit, elk nut. Ook daarom staat ze
haaks op de kapitalistische moderniteit en haar rationeel georganiseerde streven naar accumulatie en produktiviteit. Evenmin heeft la puissance souterraine veel uitstaans met
het bekende socialistische of communistische streven naar een klassenloze samenieving. Het bij-elkaar-zijn als zodanig, het gratuite verspillen van energie in doelloos gebabbel, nutteloze gebaren of theatrale poses, vormt volgens Maffesoli de feitelijke dnjfveer van's mensen hang naar andere mensen. Als zodanig valt de socialiteit onmogelijk
politiek te recupereren of organisatorisch te verduurzamen, ook al speelt het niet-rationele verlangen naar onderlinge verbondenheid een kardinale rol in elke revolte of revolutie.
Maffesoli verbindt de zelfgenoegzaamheid die de socialiteit eigen is -ergens gewaagt
hij zelfs van 'collectief narcissisme' (CA, 35) expressis verbis met het domein van het
esthetische. Maar de esthetica waarop hij zinspeelt, verschilt hemelsbreed van de Kantiaanse. De socialiteit mag dan al wel doel- of nutteloos wezen, ze stoelt voor alles op
dat wat Kant als vulgair beschouwde: (gedeelde) emoties en sentimenten, zintuiglijke
ervaringen en lichamehjke affecten. 'Men heeft over de esthetiek gezegd dat ze een doelloos doel was. Men kan dit begrijpen als een verwijzing naar het verlangen om gezamenlijk emoties te ondergaan, gevoelens die zichzelf uitputten, die geen jenseiis zoeken
voorbij dat wat zich te zien en te leven geeft', zo schrijft Maffesoli. (CA, 71) Het is
slechts een van de vele uitspraken in zijn werk die alludeert op de letterlijke betekenis
van het woord aesthesis: zintuiglijke gewaarwording of waarneming, lichamelijk affect
waarin lijf-en-ledematen fusioneren met 'een buiten', een externe stimulus of indruk.
Zo'n phusis vindt altijd plaats hic et nnnc, m de tijd van het nu. De socialiteit heeft
daarom volgens Maffesoli haar begin- &neindpunt in het heden, ze wordt gedomineerd
door een presenlisme zonder verleden of toekomst. Gebabbel, aanrakingen, kussen,...
ziln volmaakt sociaal omdat ze volkomen verdwijnen in de ogenblikken waarin ze wor-
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den uitgewisseld. Ze kennen geen toekomst, enkel een soort van sacraal 'nu' waarin de
betrokken individuen alweer zijn vergeten wat ze zojuist hebben gezegd of gedaan. Wat
men in het samen-zijn beleeft of ondergaat, is voor alles een onder-gaan, een vreemde
opeenvolging van eindeloos lijkende eindes of nu-momenten waarin het nagestreefde
eindpunt de volkomen versmelting, de zintuiglijk-erotische fusie slechts zelden
wordt bereikt.
De t~jdvan het heden staat volgens Maffesoh, die in dit verband meermaals verwijst
naar W. Benjamins idee& over de Jetzt-zeil, in het teken van de zelfoverstijging en de
extase, van het zichzelf verliezen in een eeuwig aandoende aaneenschakeling van 'numomenten'. Het actuele samen-zijn is pure actualiteit; mensen dompelen zich tezamen
onophoudelijk onder in stromen van woorden en klanken, van gebaren en aanrakingen,
en wel met het oog op het ervaren van intense collectieve sentimenten, van altijd efemere maar desondanks (of misschien juist daarom) als uiterst belangrijk, zelfs als
eeuwig beleefde gevoelens van onderlinge solidariteit. Ze jagen voortdurend 'intense
momenten' na. en 'op een tragische manier beseffen ze dat die vluchtig, punktueel zijn,
en beleven ze die ook als zodanig, zonder zich om de toekomst te bekommeren', aldus
Maffesoli. (TP, 199) Zulke ogenblikken waarin het heden bij wijze van spreken volloopt met eeuwig lijkende zintuiglijke ervaringen en men lijfelijk wordt overweldigd
door intense gevoelens van samen-zijn, zelfs van quasi-nabijheid of lichamelijke onmiddellijkheid, zijn wezenlijk onvoorstelbaar. Alles welbeschouwd valt 'het presente'
onmogelijk te re-presenteren, alleen te beleven en te ondergaan. Ook daarom zou de titel
van een van Maffesoli's (beste) boeken, La conquÃªt duprÃ©sentals motto van's mans
hele oeuvre dienst kunnen doen. Maffesoli's geschriften getuigen van een onophoudelijke jacht op wat zich per definitie aan schrijven onttrekt: de onmiddellijke sociale beleving, de affectieve ervaring van een 'Jij' door een 'ik', de altijd momentane en vluchtige ogenblikken waarin woorden, blikken, gebaren,.. worden uitgewisseld welke aanleiding geven tot een volgend woord, een volgend gebaar, een volgend ogen-blik - en
ook: tot een kortstondig (meestal) of enigszins bestendig (soms) gevoelen van verbondenheid of saamhorigheid.
Er is een sociale vorm, een contenant van de ondergrondse levenskracht of Eros, die
op een prototypische wijze de extatische 'nu-tijd' van de socialiteit illustreert: het door
E. Durkheim uitvoerig beschreven collectieve ritueel, waarin de gemeenschap van gelovigen uitdrukking geeft aan haar verbondenheid met een hogere kracht. Maffesoli grijpt
in zijn beschrijvingen van de socialiteit veelvuldig terug naar Durkheims godsdienstsociologische geschriften, vooral naar diens magnum opus Les formes 6lÃ©mentairede
la vie i Ã©ligiÃ©uIn Durkheims stijlvolle portretten van de primitieve religiositeit herkent Maffesoli dan ook de grondtrekken van elke concrete vorm van socialiteit. De
gelovigen verliezen zichzelf m een collectieve roes - en zo ook de stamgasten van Ie
caf6 du Commerce die, gezeten op hun vaste plaatsen aan de bar, tegenover elkaar ieder
hun gelijk pogen te halen over voor buitenstaanders futiele kwesties en daarbij wonderlijk genoeg niet van ophouden weten; de primitieve Australiers waarover Durkheim
schreef drukten in een extatisch en dionysisch 'nu' hun verbondenheid met een eeuwige
kracht uit - en zo ook de hedonistische gelieven die menen dat elke wederzijds gewisselde blik hen dichterbij elkaar brengt. In de ex-tase van het collectieve ritueel viert de
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gemeenschap zichzelf en (re)produceert ze een quasi-sacrale verbondenheid of solidariteit
die ze verkeerdelijk toeschrijft aan een of andere duistere goddelijke kracht, zo stelde
Durkheim vast. Maffesoli veralgemeent expressis verbis deze vaststelling: 'men moet
dringend... inzien dat de religieuze gemeenschap het fundament is van elk leven binnen
de maatschappij'. (TP, 234) In de 'nu-tijd' van de alledaagse, veelvormige en polymorfe
socialiteit verbinden mensen zich immers met elkaar op grond van een natuurlijke
levenskracht of libido die volgens Maffesoli wezenlijk religieus want bindend is
(relqaÃ¬betekent letterlijk verbinden). En tegelijk dreigt altijd ook het gevaar van ontbinding, van verbaal of lichamelijk geweld, van sociale desintegratie en anomie.
De met elke sociale verhouding gegeven mogelijkheid tot gewelddadigheid hangt zoals gezegd ten nauwste samen met het verlangen naar eenwording of symbiose dat iedere
vorm van samen-zijn in wezen fundeert want motiveert en cementeert. In navolging van
onder meer Durkheim en vooral - Bataille betoogt Maffesoli dat juist het grote of kleine collectieve geweldsntueel een mogelijkheid biedt om dat altijd aanwezige geweldspotentieel te kanaliseren. De massa die tijdens een sportwedstrijd haar regionahstisch of
nationalistisch geinspireerde haatgevoelens ritueel uit middels collectief gezongen hymnen en carnavaleske spotternijen, de twee individuen die op een voorgeschreven wijze,
overeenkomstig zekere lokale spelregels, letterlijk hun geschil uitvechten en met elkaar
op de vuist gaan - in beide gevallen is er sprake van collectief gereguleerd geweld, van
geweldsntuelen waarin het aanwezige geweldspotentieel openlijk wordt erkend en geordend. Met het ontstaan van de moderne staat en de daarmee gepaard gaande centralisering
en monopolisering van elke vorm van fysische geweldsuitoefening, verkregen almaar
meer collectieve geweldsrituelen een illegaal karakter, Maar het verbod op het rituele
geweld schafte niet meteen ook het geweldspotentieel zÃ©laf (niets hekelt Maffesoli
meer dan de moderne droom van een volkomen harmonieus, volstrekt ongewelddadig samenleven). De met elke sociale relatie gegeven mogelijkheid tot gewelddadigheid affirmeert zich voortaan enkel in een richtinglozere vorm, doorheen die ongeordende toestanden die psychiaters en andere mensdeskundigen alsnog pogen te verklaren, van heftige
woordenwisselingen over plotse woede-uitbarstingen tot crimes passzoneis. 'De rituele
enscenering van het geweld', dat zovelen thans afgrijzen inboezemt, 'liet toe dat het geweld in zekere mate werd vemilwendigd', zo merkt Maffesoli op: de verdwijning ervan
in het kielzog van de groei van de nationale staat zorgde daarom de facto voor de komst
van 'het gegeneraliseerde kleine geweld' (EV, 18-19). Het aan het samenleven immanente geweldspotentieel is met de doorbraak van de politieke moderniteit kortom niet
verdwenen, maar enkel onzichtbaarder en alledaagser, ja banaler geworden.
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In zijn meest recente geschriften is Maffesoli zelf geheel en al gezwicht voor de druk
van het (intellectuele) heden. Ook hij heeft niet kunnen weerstaan aan de verleiding van
het discours over de postmoderi~iteit.Het gevolg is een ongemakkelijk makende volte
face Tot omstreeks het midden van de jaren tachtig zag Maffesoli de eigen tijd getekend
door de voor de moderniteit kenmerkende dialectiek tussen pouvoii en puissance, het
sociale en de socialiteit. In L'ombre de Dionysus (1985) poneert hij voor het eerst, zij
het nog op een voorzichtige wijze, dat de socialiteit aan een algehele come back, de vi-

talistische vouloir vivre aan een heuse revival toe is: 'Ziehier de hypothese: het gevoel,
in zijn meest brede betekenis, neigt ertoe om zijn werkzaamheid binnen het maatschappelijk spel te reaffumeren'. (OD, 33) In het drie jaar later verschenen Le temps des
tribus (1988) wordt deze terugkeer van het verdrongene openlijk gevierd onder de noemer 'postmoderniteit'. Dit nieuwe tijdperk staat volgens Maffesoli in het teken van een
almaar groeiende dominatie van de socialiteit op Ie social, van een toenemende hegemonie van op affectieve handen gestoelde gemeenschappen of neo-tribus - varierende van
verliefde duo's tot de massa's die rockconcerten bijwonen - op de instrumenteel-rationeel
beheerde organisaties die opereren binnen het veld van politiek of economie. De logica
van de organische Gememschaft neemt in de Westerse samenlevingen opnieuw het
voortouw, en a f f h e e r t zich met hernieuwde kracht tegenover de mechanische Gesellschaft. Of zoals het m de slolzin van La transfieuration du polilique heet: we zijn de getuigen van 'de gebooite van een sociale o d e waarin de empathie domineert'. (TP, 275)
Maffesoli kent de sociologische klassiekers en weet dan ook dat M. Weber en G.
Simmel reeds omstreeks de jongste eeuwwisseling in intellectuele en artistieke kringen
een toenemende tendens onderkenden om sentiment en affect, onbewuste driften en
naakte levenskracht, te laten voorgaan op rede, zelfbeheersing, en zekere maatschappelijke levensvormen of -idealen. Het vormen van 'emotionele gemeenschappen' (M.
Weber) en, meer algemeen, het zich onderdompelen binnen een Gefuhlskultur, is volgens Maffesoli ondertussen niet langer een gedomineerde, tot welbepaalde groepen beperkte levensstijl, maar een dominante karaktertrek van het samenleven binnen Westerse maatschappijen. De moderne media hebben deze komst van de postmoderniteit ten
zeerste bevorderd. Rond tv-beelden of rocksongs formeren zich thans onophoudelijk
groepen van kijkers of luisteraars die zich te samen momentaan identificeren met het
bekekene of gehoorde, en zo snel wisselende collectieven vormen van 'gezamelijk geaffecteerden'. Techniek en emoties zijn binnen de moderne media niet langer elkaars
tegenpolen, integendeel. De meeste radio- en tv-uitzendingen appelleren nadrukkelijk
aan gevoelens en sentimenten; avond na avond ontstaan vlottende ndo-tribus door de
momentane affectieve identificatie van miljoenen kijkers met de persoonlijke bekentenissen in talk-shows, dag na dag formeren zich emotionele gemeenschappen rond carnavalesk aandoende spelprogramma's en hun winnaars of verliezers. In deze fusie van media-techniek en affectieve gemeenschapsvorming ontwaart Maffesoli de aanzet tot 'een
mogelijke definitie van de postmoderniteit: het archaische geherinvesteerd door het moderne, of het moderne dat in synergie treedt met de meest archaische elementen, dat wil
zeggen de eerste impulsen, die beslissend zijn voor elke humaniteit'. (TP, 244)
Bekeken vanuit's mans oeuvre moet Maffesoli's plotse bekering tot het vertoog
over de postmoderniteit volstrekt ongeloofwaardig heten. De verliezer van gisteren - de
socialiteit - wordt vandaag eenklaps tot winnaar uitgeroepen, en dat zonder veel verdere
argumentatie of analyse. Nu waren Maffesoli's geschriften altijd al gekenmerkt door ken
zeker manicheisme. Hier het sociale, de Macht, de moderniteit, de Orde en de Rede, de
blik op de toekomst..., en ginds de socialiteit, de kracht of puissance souteriame, het
archaische en primitieve, het natuurlijke en driftmatige, het verlies in de 'nu-tijd', ... - zo
eenvoudig zat noch zit onze samenleving in elkaar. Toch vormden Maffesoli's pleidooien voor een 'ontologisch vitalisme', hoe problematisch ook, een welkom tegengewicht
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voor de vele vormen van sociologie waarin samenleving en cultuur al te gemakkelijk
werden en worden afgezet tegen biologie en natuur. Door het faseren van de dialectiek
tussen Ie sociale en la sociabilitt? in termen van moderniteit en postmoderniteit, verliezer en winnaar, dreigt Maffesoli echter het draagvlak onder z'n eigen geschriften vandaan
te halen. Want nog los van de voor de hand liggende vraag of Maffesoli misschien plotseling bijziend is geworden voor de evidente macht van nationale bureaucratieen of
transnationale ondernemingen, de media-industrien voorop, lijkt het bijzonder onwaarschijnlijk dat een 'presentistische', volledig op het heden gerichte kracht uberhanpt
zoiets als een maatschappij kan draaiende houden.
Maffesoli's recentste geschriften, vooral dan Au creux des apparences, toveren een
wonderlijke samenleving voor waann de meeste mensen zich onophoudelijk verliezen
in kleine of grote extases. Deze nieuwe, postmoderne mensen lijken daadwerkelijk
Nietzscheaanse Uebermenschen.Ze affirmeren in het heden voortdurend hun ontembare
wil-tot-(samen)leven, en dat zonder veel te denken aan verleden of toekomst, economische of politieke conjunctuur. Zelf gewaagt Maffesoli m dit verband van een oplossing
van het traditionele subject, dat een vaste identiteit bezat, in een schier eindeloze serie
van vluchtige, altoos wisselende identificaties met efemere woorden, tv-beelden, en modieuze levensstijlen. De ideaaltypische postmoderne mens heeft dan ook plannen noch
vaste voornemens: de toekomst ligt voor hem of haar radicaal open, ze krijgt slechts
een altijd voorlopige gestalte in een welbepaald nn-moment. Wat is deze mens soms
anders dan een wens-mens, een intellectueel droombeeld, een tekstuele schim die men m
het werkelijke sociale leven heel soms ontmoet, maar dan wel slechts een ogenblik
lang, in die alles bij elkaar genomen relatief schaarse momenten dat de nog steeds dominante sociabiliteit gedurende een korte tijd plaatsmaakt voor de inderdaad vreemde en
onderaardsesocialiteit die we tegelijk verlangen en wezen.
Noot

Bij verwijzingen naar publicaties van Maffesoli gebruik ik de volgende afkortingen:
CP: La coiiqidÃªt du prÃ©sen Pour une sociologie de la vie quotidienne, Paris, PUF,
1979;
EV: Essais sur la vzolence banale el fondatrice, Paris, Librairie des MÃ©ridiens/
Klincksieck, 1984,
OD: L'ombie de Dionysos Contribution d wie sociologie de l'orgie, Paris, Librairie
des MÃ©ridiens/Klincksieck
1985;
CO: La cofinaissance ordinaire. PrÃ©cide sociologie comprkhensive,Paris, Librairie des
Mgridiens/KIincksieck, 1985;
TT: Le temps des tribus Le dÃ©clide l'individualisme dans les sociÃ©tÃde masse. Paris,
Librairie des MÃ©ridiens/Klincksieck
1988;
Paris, Pion, 1990;
CA: Au creux des apparences Pour une Ã©thiqude l'esthÃ©tique
TP: La transfisuration du politique La tribalisation du monde, Paris, Grasset; 1992.
Twee andere boeken van Maffesoli blijven in deze bijdrage ongeciteerd, voornamelijk omdat ze primair de politieklhet politieke betreffen en minder het socialelde
socialiteit, met name Logzque de la domwation, Pms, PUF, 1976 en La violence
totalitaire, Pms, PUF, 1979.

