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Naar aanleiding van de oprichting van het Museum van de Vlaamse

Sociale Strijd (Provincie Oost-Vlaanderen) verschijnt in de loop van

2005 een publicatie die momenteel onder de werktitel Aspecten van

Arbeid(-ersbeweging) en Cultuur wordt voorbereid. In een inleidende

bijdrage wordt door Marc Jacobs een theoretisch overzicht gegeven en

wijst hij op de mogelijkheden van nieuwe benaderingen binnen de

sociale geschiedschrijving. Bewust van de caleidoscoop aan benaderings-

wijzen en theoretische kaders gaf hij zijn betoog de veelbetekenende titel

‘Gereedschapskisten en cultuur. Repertoires, netwerken en praktijken’mee.

[ Bart De Nil ]

Roefelend in deze gereedschapskisten

kwam ik het begrip ‘authenticiteit’ tegen.

Een begrip dat een centrale positie

inneemt in de studie naar arbeidersculturen.

Met andere woorden: het is een kern-

categorie. Immers, de relatie tussen arbeid

en cultuur wordt vaak herleid tot een

queeste naar de authenticiteit van de

cultuur van (industrie)arbeiders.Gaat het bij

de definitie om een strijdcultuur, feest-

cultuur, tegencultuur of subcultuur? Wat

maakt, bijvoorbeeld, arbeiderscultuur zo

authentiek ten opzichte van andere

subgroepen in de maatschappij? In wat

verschilt de cultuurbeleving van een individu

uit een arbeidersmilieu van dat van een

individu uit een burgerlijk milieu? Reden

genoeg om stil te staan bij de verschillende

gelaagdheden van het begrip authenticiteit.

AUTHENTICITEIT – OBJECT

Door het thematisch afbakenen van het

onderzoeksveld kunnen we de authenti-

citeit van een bepaalde categorie herkennen.

Bijvoorbeeld door de cultuurvormen en

–uitingen van de arbeidersbewegings-

culturen tegenover elkaar te zetten

kunnen we de verschillen tussen de

christelijke en socialistische arbeiders-

bewegingscultuur opmerken. Hierdoor

kan men antwoord geven op de vraag: wat

is de authenticiteit van een christelijke of

socialistische arbeidersbewegingscultuur?

Door het afbakenen met sociaal-economische

categorieën kan men bijvoorbeeld de

houdingen bij verschillende maatschappelijke

strata (arbeiders, burgerij, boeren, midden-

klasse, …) tegenover kunst en cultuur

onderkennen. Wat op zijn beurt weer een

beeld geeft van de authenticiteit van een

maatschappelijke subgroep. Een werkwijze

toegepast door het Leuvense HIVA in een

project over de socio-economische opvattingen

van arbeiders anno 1990.1 Michael Vester

schreef voor het Duitse taalgebied hierover

een baanbrekend artikel met de veelzeg-

gende titel: ‘Was dem Bürger sein Goethe,

ist dem arbeiter seine Solidarität’. 2

In een meer antropologische benadering,

waarbij de arbeiderscultuur de ganse

levenswijze behelst van arbeiders, wordt

authenticiteit sociaal-conserverend bekeken

ten opzichte van de groepen en de

individuen die er deel van uitmaken. Zo

worden soul, blues en rockmuziek als

authentiek gepercipieerd omdat ze

voortsproten uit bepaalde, duidelijk defini-

eerbare bevolkingsgroepen zoals zwarte

Amerikanen of een arbeidersklasse. Terwijl

popmuziek, als commercieel product voor

een diffuse middenklasse, niet-authentiek

zou zijn. Net zoals een rapper pas authen-

tiek is wanneer hij komt uit een verarmd

stadsdeel in de VS. En ‘volkshelden’ zijn pas

authentiek wanneer ze hun sociale milieu

niet hebben verlaten of er een band mee

onderhouden. De acteur Richard Burton

wordt in biografische overzichten steeds

beschreven als de mijnwerkerszoon uit

Wales die, ondanks zijn vroegtijdige roem,

authentiek zou zijn gebleven omdat hij

banden bleef behouden met zijn proletarische

achtergrond. Nochtans was zijn openbaar

leven dat van een met amoureuze schan-

dalen overladen Hollywood-ster en leidde

hij een privé-leven dat zowel materieel als

intellectueel ver stond van de wereld waarin

hij was opgegroeid.

AUTHENTICITEIT – SUBJECT

Eerder dan zich toe te spitsen op het te

bestuderen object, draait de Duitse

etnoloog Rolf Lindner de redenering om.3

Volgens hem kan ‘authenticiteit’als concept

niet worden losgezien van het verlangen

ernaar. Het is een wederkerige categorie

die meer vertelt over degene die deze

wens koestert en de plaats aanduidt naar

waar degene die deze wens verwijst. Die

plaats kan overal en nergens zijn, persoonlijk

gedefinieerd dus. Het is geen toeval dat in

de geschiedschrijving bij het verleggen

van de focus naar de onderste strata van de

maatschappij zoveel invloed is uitgegaan

van het Britse onderzoek naar arbeiders-

culturen. Onderzoek dat werd uitgevoerd

door intellectuelen die na de Tweede

Wereldoorlog door studiefinanciering van

de overheid als eerste generatie afkomstig

uit een arbeidersmilieu toegang kregen tot

het hoger onderwijs en gemeenzaam de

scholarship boys werden genoemd. Een

centrale figuur hierin was de socioloog

Richard Hogart die in zijn klassiek geworden

boek The Uses of Literacy over de scholar-

ship boy schrijft: “He cannot go back; with

one part of himself he does not want to go

back to a homeliness which was often

narrow; with another part he longs for the

membership he has lost,‘he pines for some

Nameless Eden where he never was’. The

nostalgia is the stronger and the more

ambiguous because he is really ‘in quest of

his own absconded self yet scared to find

it’. He both wants to go back and yet thinks

he has gone beyond his own class.” 4 Het

onbehagen van deze nieuwe middenklasse

van jonge Britten uit de red brick university’s

‘AUTHENTICITEIT’
Uit de gereedschapskist van arbeid en cultuur
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ARBEIDERSCULTUUR

was ook een centraal thema in de romans

van de ‘Angry Young Men’-beweging

tijdens de jaren vijftig. Eén van hen, de

Britse romancier Kingsley Amis, geeft in

zijn roman Lucky Jim een innemend portret

van zo’n scholarship boy. Net als bij de

jonge academicus uit Lucky Jim of in het

werk van Raymond Williams of Richard

Hoggart zit een onderliggende toon van

nostalgie naar een persoonlijk verleden. Ze

zijn op deze wijze authentiek omdat ze

zichzelf, hun persoonlijke achtergrond,

leren kennen door het thema van hun

studies. Klaus-Peter Koepping omschreef

het als: “Authentizität als Selbstfindung

durch den Anderen”: authenticiteit is jezelf

vinden door anderen. Anderzijds is het ook

zo dat ondanks het gegeven dat de

zoektocht naar de authenticiteit van een

(arbeiders)cultuur vaak vertrekt vanuit het

persoonlijke verlangen, men er nooit geen

authentiek deel meer van zal kunnen

uitmaken. De Britse historicus Jonathan

Rose heeft dit proces tot in het fijnste

detail beschreven in zijn magistrale studie

The intellectual life of the British Working

Classes 5.

AUTHENTICITEIT ALS METHODE

Authenticiteit kan ook worden toegepast

op de methode van de onderzoeker en dit

onder het motto ‘it takes a villain to catch a

villain’ of in zijn Nederlandse variant:

‘goede stropers zijn de beste boswachters’.

Het is ontegensprekelijk zo dat historici die

‘voeling’ hebben met het milieu dat ze

onderzoeken veel vlugger bepaalde

informele of onbewuste gedragingen en

codes zullen herkennen. Deze stelling

betekent niet dat het terrein automatisch

wordt afgesloten voor onderzoekers met

een totaal verschillende achtergrond. Maar

het veronderstelt wel dat de onderzoeker

zich zal moeten opstellen als een participerend

observant in de culturele uitingen van

brede lagen van de bevolking. Men moet

als historicus ‘begrijpen’ waarom mensen

na een dag hard werken genieten van een

glas bier of vermoeid wegzakken in de sofa

voor een luchtig televisieprogramma. Uit

methodologisch oogpunt is het nieuws-

gierig doorbladeren van populaire week-

bladen en vrouwenmagazines of het deel-

nemen aan ‘volkse’ feesten en manifestaties

minstens even belangrijk, zoniet belangrijker,

voor de perceptie van de culture from

below dan theoretische kennis. Niet dat

deze ‘menselijke’ kennis de tijdsgebonden

culturele en mentale kloof, die er altijd is

tussen een onderzoeker en zijn onder-

werp, kan opvullen. Maar het kan helpen

om mentale kaders te reconstrueren. De

geschiedenis van het dagelijks leven of de

arbeiderscultuur verdraagt nu eenmaal

geen kamergeleerden die klinisch en van

op een afstand naar het onderzoeksveld

staren. Anderzijds is het andere uiterste,

waarbij de participerende observant

evolueert tot participant, ook te vermijden.

Nu is de onderzoekssituatie in de West-

Europese context relatief ongevaarlijk en

lopen we, zoals sommige culturele antro-

pologen, niet het gevaar volledig op te

gaan in de levenswijze van een inheemse

stam en te verdwijnen in de Afrikaanse

jungle. Maar de historicus mag zich niet

‘vereenzelvigen’ met zijn onderzoeks-

object omdat hij dan gedragingen en

codes gaat incorporeren en ze niet meer

gaat ervaren als specifieke uitingen van,

bijvoorbeeld, een beroepsgroep. Net zoals

altijd de ‘beperktheid’ opvalt wanneer een

(sociaal) historicus het militeren voor een

beweging of organisatie doortrekt in het

onderwerp van zijn wetenschappelijke werk.

Als ik Modris Eksteins omschrijving van het

begrip Kitsch in Rites of Spring lees, dan

denk ik ook dat de queeste naar de

authenticiteit van de leefwereld van

arbeiders vaak een prachtige leugen

(“beautiful lie”) is. Sociaal historici hebben

de neiging om romantische beelden van

een sociaal homogene groep waarin

solidariteit geen loos begrip was, te creëren.

Zeker de politiek-institutionele  historiografie

zorgt voor een vlekkeloos beeld van de

sociale bewegingen. Maar zelden lezen we

verhalen over de lelijkheid. Ik bedoel niet

de lelijkheid van de sociale wantoestanden

waar enkel de lijdenden met recht over

kunnen spreken. Maar een lelijkheid

waarin bijvoorbeeld afgunst en hebzucht

een motief voor handelen waren. Hiervoor

is een antropologiserende aanpak nodig

die de sociale geschiedenis traceert tot

kleinmenselijke proporties. Misschien

verliest men hierdoor soms zicht op de

grote processen die vorm geven aan de

geschiedenis, maar het is zeker een

‘authentieke’ historiografie. �
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