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De betekenis van onalledaagsheid

Jaap Lengkeek, Vakantie van het leven: over het belang van recreatie 
en toerisme, Amsterdam/Meppel: Boom, 1996.

Afgaande op Vakantie van het leven is Jaap Lengkeek een wolf in 
schaapskleren. In het boek behandelt de auteur het belang van recreatie 
en toerisme, waarbij de nadruk gelegd wordt op de impact van overheid 
en markt. Lengkeek’s boek is bedoeld als een kritische onderbouwing 
van het beleid ten aanzien van vrijetijdsbesteding. Op het eerste gezicht 
lijkt Vakantie van het leven dan ook de zoveelste gortdroge beleidsstu
die te zijn, waarin lezers zonder affiniteit met de materie verdwalen in 
een betekenisloos landschap van nota’s, wetten, regelingen, organisaties, 
verenigingen, ministeries en wat dies meer zij. Schijn bedriegt: Vakantie 
van het leven is een interessant, goed geschreven boek, dat over veel 
meer gaat dan over beleid alleen. Het is een boek dat getuigt van be
trokkenheid en eruditie, waarin een visie op de sociale werkelijkheid 
verkondigd wordt die grote implicaties kan hebben voor de sociologi
sche praktijk. Sotto voce maakt Lengkeek tussen de regels door de ka
chel aan met de traditionele sociologie van de vrijetijd - en niet alleen 
met de sociologie van de vrijetijd.

In Vakantie van het leven pleit de auteur voor een andere kijk op de 
sociale werkelijkheid. In Lengkeeks optiek staat het concept van een 
meervoudige werkelijkheid centraal, dat ontleend is aan fenomenologen 
als Bergson, James, Husserl en Schutz. Voor de goede orde: ook al 
wordt Lengkeek daar soms van beticht, met esoterisme in de trant van 
Carlos Castaneda heeft het idee van een meervoudige werkelijkheid 
niets te maken. Lengkeek ontkent niet dat wij allemaal deel uitmaken 
van een objectieve werkelijkheid en onderworpen zijn aan de wetmatig
heden daarvan. Hij is wars van de theorieën zoals die bijvoorbeeld bin
nen de New Age verkondigd worden. ‘De chirurg snijdt toch slechts in 
de enige tastbare werkelijkheid van de blindedarm? En als we niet ver
doofd zouden zijn, zou dat nog verschrikkelijk pijn doen ook.’ Leng
keek ontkent echter wel dat wij die objectieve werkelijkheid volledig 
kennen of überhaupt kunnen kennen. Onze menselijke vermogens, onze 
zintuigen en ons bewustzijn, zijn daar te beperkt voor. We moeten het
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doen met onze subjectieve afspiegeling, zoals die in onze hoofden be
staat. We leven, of we dat nu op prijs stellen of niet, in een subjectieve 
werkelijkheid, die is toegesneden op onze behoeften. Met instemming 
haalt Lengkeek Alfred Schutz aan. Volgens Schutz is de objectieve 
werkelijkheid te chaotisch en te bedreigend voor de menselijke geest, 
die om die reden een ‘alledaagse werkelijkheid’ heeft opgebouwd om 
continuïteit en orde te creëren.

De keerzijde van de medaille is, dat ondanks onze behoefte aan alle
daagsheid, we een even grote behoefte hebben om het alledaagse zo nu 
en dan achter ons te laten, bijvoorbeeld omdat we die als beklemmend 
of leugenachtig ervaren. In zulke gevallen gaan we op zoek naar het 
ware, dat buiten het alledaagse ligt. We leveren ons over aan fysieke 
inspanningen die aan de grenzen van ons uithoudingsvermogen liggen, 
we zoeken de nabijheid van dood, verminking of ontstellende entiteiten, 
we gaan op zoek naar ons ‘ware ik’, naar het verleden, ongeremde sex, 
naar exotische oorden, de tijdloze schoonheid van kunst en cultuur of 
ongerepte natuur. Soms is een tocht die uit het alledaagse voert een 
individuele aangelegenheid, bijvoorbeeld in dromen of fantasieën, soms 
ook ondernemen we die met verwante zielen en bouwen we met onze 
reisgenoten een nieuwe werkelijkheid op, vlak buiten de alledaagse 
werkelijkheid die we hebben verlaten en waar we meestal weer naar 
zullen terugkeren.

Schutz stelde al, vermeldt Lengkeek, dat er meerdere variaties op de 
alledaagse werkelijkheid mogelijk zijn en zelfs daadwerkelijk bestaan. 
Ons tijdsbesef, ontleend aan de onverbiddelijk tikkende klok wordt bij
voorbeeld bij bepaalde gelegenheden opgeschort. ‘Gezelligheid kent 
geen tijd’, zoals het gezegde wil. Mensen die geconfronteerd worden 
met gebeurtenissen die inbreuk maken op onze alledaagse werkelijkheid 
rapporteren hetzelfde verschijnsel van tijd-loosheid. Onze realiteitsopvat- 
ting wordt soms eveneens opzij geschoven. Als we bijvoorbeeld een 
fantastisch verhaal tot ons nemen, nemen we zelfs die zaken voor 
‘waar’ aan, die we in de alledaagse werkelijkheid maar beter links kun
nen laten liggen. Onze ‘bewustzijnsspanning’ is niet altijd even groot - 
in de alledaagse werkelijkheid houden we onze lusten, onze sym- en 
antipathieën zorgvuldig onder controle, terwijl we elders, bijvoorbeeld 
tijdens een nachtelijk bezoek aan een dranklokaal, in het meest onbenul
lige akkefietje al voldoende aanleiding zien om met elkaar naar bed, in 
gesprek of op de vuist te gaan.

Deze andere werkelijkheden zijn door sociale wetenschappers sterk 
verwaarloosd. De socioloog heeft het alledaagse tot zijn werkterrein 
gemaakt en andere werkelijkheden links laten liggen. In de sociologie is
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het concept van andere werelden ondergesneeuwd, en heerst het misver
stand dat de fenomenologische erfenis niets meer om het lijf heeft dan 
een onderzoeksmethodologie. In het geval van sommige sociologische 
specialisaties is dat begrijpelijk of zelfs wenselijk, in het geval van an
dere catastrofaal. Zeker in het geval van de vrijetijdswetenschappen 
heeft de nadruk op de ‘alledaagse werkelijkheid’ geleid tot een ernstige 
beperking van het gezichtsveld - zelfs in de kringen van de Tilburgse 
School. Vrijetijd wordt te vaak gezien als ‘consumptie’, een ‘van over
heidswege ter beschikking gestelde compensatie voor aangedaan onge
rief in de sfeer van de arbeid’, of als een uitvinding van moderne Wes
ters kapitalisme. Het autonome karakter van vrijetijd wordt al bij voor
baat ontkend.

Lengkeek zet zich af tegen deze benadering en beargumenteert dat 
vrijetijd als enclave van het on-alledaagse letterlijk zo oud is als de weg 
naar Rome. De elites van de Griekse stadsstaten en het oude Rome kon
den zich van tijd tot tijd onttrekken aan het alledaagse leven, het ‘Vita 
Activa’, en zich in het ‘Vita Contemplativa’ bezighouden met zaken die 
het leven meer, een andere en vooral een diepere zin gaven. Studie, 
ontwikkeling van mentale en fysieke capaciteiten, meditatie, reizen of 
het vertoeven in het gezelschap van vrienden boden de mogelijkheid te 
verkeren in een andere werkelijkheid dan die van alledag. Andere wer
kelijkheden werden verkend, waardoor men soms in staat was het alle
daagse in een ander licht te bezien. Zeker in het Rome van rond de aan
vang van de Christelijke jaartelling stond tegenover deze ‘hogere’ invul
ling van vrijetijd het platvloerse ‘brood en spelen’. Een intellectueel als 
Seneca gruwde overigens van dit vulgaire vermaak en riep fijnbesnaarde 
zielen op om zich verre van deze verdorvenheden te houden.

Deze tegenstelling tussen verschillende vormen van vrijetijdsbesteding 
bestaat tot op de dag van vandaag. Bepaalde vormen van vrijetijdsbeste
ding verkregen erkenning in de alledaagse wereld, in die zin dat het on
alledaagse karakter ervan werd gezien als boven-alledaags. Op andere 
vormen werd met dédain neergezien, en werden juist als ‘efemeer’, 
‘werelds’ of ‘triviaal’ betiteld. Elke on-alledaagsheid werd ontkend.
Soms verschilt men van mening over de classificatie van een bepaalde 
vorm van vrijetijdsbesteding. Lengkeek illustreert dit aan de hand van 
de ontwikkeling van de sociologie van het toerisme. Daniël Boorstin 
bracht in de vroege jaren zestig het toerisme onder de noemer van het 
‘pseudo-event’. De toeristische ervaring is een kwestie van oplichterij, 
meende Boorstin. Wat er op de lokaties gebeurt die toeristen bezichtigen 
is volgens hem een zaak van geldklopperij, ordinaire commercie en het 
creëren van een kortstondige illusie. Volgens hem was toerisme net zo
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alledaags als het nuttigen van een hamburger in McDonalds. In de late 
jaren zeventig weersprak Dean MacCannell deze these. Volgens Mac- 
Cannell was toerisme allerminst een platvloerse aangelegenheid, maar 
juist een verhevene. Toeristen zijn op een queeste, stelde hij, naar de 
essentie van de wereld en het leven. Door toerisme, door het bezoeken 
van belangrijke plaatsen, kunnen toeristen de zinvolle relatie tussen hen 
en de wereld weer herstellen. Het dagelijks leven is zo gefragmenteerd 
geworden, dat de ware aard van de dingen, de authenticiteit van het 
leven, uit het zicht is geraakt. Het toerisme biedt echter een uitkomst: 
door met eigen ogen de belangrijke zaken van de samenleving te aan
schouwen - het oude slagveld, het hoogste punt, het diepste punt, ‘the 
Bonny and Clyde shoot-out area’, de plaats waar het gezag zetelt, de 
beroemde kunstwerken - wordt de connectie met het authentieke weer 
hersteld. Toeristen zijn op zoek naar authentieke ervaringen, naar iets 
wat ‘echt’ is, daar komt het in het kort op neer.

In de jaren tachtig ontwikkelde Eric Cohen een theorie waarin deze 
tegenstellingen worden verenigd. Volgens Cohen komen zowel alledaag
se en triviale, als on-alledaagse en existentiële ervaringen, in het toeris
me voor, alsmede een aantal vormen daartussen in. De massatoerist die 
zich verplaatst naar het Middellandse Zee-gebied om zich te herstellen 
van de aanslag die de arbeid op hem heeft gepleegd, beweegt zich nog 
min of meer binnen de parameters van de alledaagse werkelijkheid. De 
eenzame ‘backpacker’ die zich naar India begeeft om kennis te nemen 
van een andere cultuur, verlaat daarentegen de alledaagse werkelijkheid. 
Op Cohen’s spectrum van toeristische ervaringen bevindt de toerist van 
MacCannell zich ergens tussen die twee uitersten.

Lengkeek pleit ervoor in de sociale wetenschappen, zoals dat in de 
sociologie van het toerisme al het geval is, het concept van een meer
voudige werkelijkheid centraal te stellen. Het concept kan de ogen ope
nen voor intersubjectieve werelden die mensen opbouwen, in de sfeer 
van de vrijetijd, in meer of minder mate bezijden de alledaagse werke
lijkheid. Het begrip dat Lengkeek daartoe lanceert, leunend op het veld
theorie van Pierre Bourdieu, is dat van ‘contra-structuur’. ‘Contra’ staat 
hier niet voor ‘anti’, benadrukt Lengkeek. ‘Contra’ staat hier voor ‘aan 
de andere zijde van’. Er zijn legio wereldjes, bijvoorbeeld die van wa
tersporters, jagers, bodybuilders, natuurliefhebbers, amateur-historici of 
voetballers, waarin de alledaagse werkelijkheid even ‘tussen haakjes 
wordt gezet’. In zulke wereldjes worden andere waarden nagestreefd 
dan maatschappelijke - soms staan dergelijke waarden zelfs haaks op 
wat ‘men’ of ‘de’ samenleving nastrevenswaardig acht: ongebreideld eli- 
tarisme, het genot van het doden, excessieve kracht en fysiek, volledige
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competitie. In zulke wereldjes wordt de maatschappelijke hiërarchie 
vaak met de voeten getreden: terzijde geschoven bureaucraten maken op 
de watersportclub de dienst uit, in het wereldje van de bodybuilders 
spelen de arbeiders en de lagere middenklassers moeiteloos de baas over 
hen die ‘van betere komaf’ zijn. In dergelijke wereldjes wordt gestre
den, onderhandeld, gekonkeld, gestreefd, gecommuniceerd met betrek
king tot zaken waarvoor in de alledaagse werkelijkheid geen plaats, 
middelen of woorden zijn.

De toestand van dergelijke werelden is precair. De ene keer probeert 
men ze aan banden te leggen, ongeveer zoals nu door sommigen ge
tracht wordt een sport als Free Fight te laten verbieden. De andere keer 
verliezen wereldjes hun onalledaagse karakter, doordat media en com
mercie zich erop storten, de wereldjes voor iedereen die het kan betalen 
openleggen en het exclusieve karakter ervan verdwijnt. Jürgen Haber- 
mas, die Schutz’ gedachtengoed in een eigen theorie verwerkte, analy
seerde dergelijke situaties als het ‘out of control’ geraken van de over
heid en de markt. Eigenlijk bedoeld om de alledaagse werkelijkheid - 
Habermas gebruikt de term ‘leefwereld’ - te coördineren, hadden staat 
en markt zich verzelfstandigd tot subsystemen die geen ander doel meer 
hadden dan zichzelf in stand te houden. Als gevolg daarvan dringen 
overheid en markt steeds dieper door in de alledaagse werkelijkheid, 
waardoor we steeds meer gereduceerd worden tot burgers en cliënten 
van de staat en consumenten of producenten. Voor zaken die we niet 
kunnen vertalen in termen van geld of macht is geen plaats meer. Ha
bermas’ oplossing komt erop neer dat de systeemwereld weer onder 
controle van de leefwereld gebracht moet worden, waardoor rationaliteit 
en argumentatie het aangezicht van de wereld zullen gaan bepalen. Ha
bermas pleit eigenlijk voor een machtsvrije democratie.

Lengkeek verzet zich tegen een dergelijke oplossing, en wijst erop dat 
een ‘dictatuur van het alledaagse’ geen soelaas biedt, mogelijk wel als 
het gaat om markt en staat aan banden te leggen, maar niet als het gaat 
om de protectie van unieke waarden en ervaringen die in de contra- 
structuren worden gegenereerd. Die laten zich per definitie niet langs 
een universele rationaliteit of Rede verwoorden. Daarnaast, bepaalde 
ervaringen verdienen het om on-alledaags te blijven, en we doen er ver
standig aan de contra-structuren waarin die geproduceerd worden te 
koesteren, of we het er nu mee eens zijn of niet. Uitsluitend wanneer de 
alledaagse wereld of andere contra-structuren in gevaar komen, zou 
interventie moeten worden overwogen.

Dat laatste is bijvoorbeeld het geval met de contra-structurele waar
den van de natuurlobby, die erin slaagt om de ene na de andere lap
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grond te reserveren voor ‘natuurontwikkeling’. Die bestaat meestal uit 
het met veel kunst en vliegwerk weren van menselijke invloeden uit een 
gebied, in de verwachting dat er vervolgens een stuk oer-natuur ontstaat. 
Het onbebouwd areaal Nederland dreigt hierdoor te veranderen in een 
onmenselijk landschap. Bepaalde zones worden gereserveerd voor een 
geïndustrialiseerde landbouw, andere zones worden gereserveerd voor 
een oer-natuur. Mensen, uitgezonderd boeren en natuurfanaten, hebben 
er niets meer te zoeken. In dit geval wordt de wereld van bijvoorbeeld, 
sportvissers, dagjesmensen, motorcrossers en watersporters getiranni
seerd door een klein contra-structureel wereldje, dat zijn eigen waarde - 
natuur - heeft uitgeroepen tot de allerhoogste. Lengkeek pleit er dan ook 
voor om andere contra-structurele aanspraken op het landschap net zo 
serieus te nemen als die van de machtige natuurkongsi’s. Dit heeft hem 
overigens in bepaalde kringen persona non grata gemaakt: het heeft 
bijvoorbeeld maar een haartje gescheeld, of de redactie van het progres
sieve Wagenings Universiteitsblad weigerde een interview met Leng
keek te plaatsen. Uitlatingen over de contra-structurele, en niet-intrinsie- 
ke, waarde van natuur werden door de redactie niet alleen ervaren als 
iets wat niet ‘kon’, maar zelfs als iets wat niet ‘mocht’.

Veel van wat Lengkeek in Vakantie van het leven zegt, is op zich 
natuurlijk niet nieuw. Veel contra-structurele werkelijkheden zijn in de 
loop der jaren in kaart gebracht door actor-centrische sociologen, die 
niet zelden hun theoretisch raamwerk ontleenden aan dat van Schutz. 
Lengkeeks bezwaren tegen het Verlichtings-denken van Habermas zijn 
al eerder door de post-modemisten onder woorden gebracht. Toch is dat 
geen argument om Vakantie van het leven te bestempelen als een over
bodig boek. Lengkeeks bouwstenen mogen dan oud zijn, de manier 
waarop hij ze verwerkt tot een prikkelend betoog is dat beslist niet. 
Nieuw is bijvoorbeeld dat Lengkeek de maatschappelijke relevantie 
aangeeft van ideeën die eigenlijk alleen als van academisch belang wor
den beschouwd. De sociologie zou er goed aan doen de boodschap van 
Lengkeek serieus te nemen, aangezien ze dreigt te verworden tot een 
ingedutte wetenschap, zonder élan, charme of gewicht, waarin prijzen 
niet worden uitgereikt, geldstromen worden afgesneden en studierichtin
gen worden opgeheven.

Willem Koert
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