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Authenticiteit:
gemaakt of gemaakt?
‘Authenticiteit’ is een virus. Het weet zich te nestelen in nagenoeg alle culturele domeinen.
Hoewel het in de filosofie en antropologie veel aandacht heeft gekregen, blijft het begrip in de
sociologie onbelicht. Dat wil niet zeggen dat het in de sociologie afwezig is. In tegendeel. Zo is
authenticiteit van cruciaal belang in Marxistische stromingen, en blijft het van belang bij grote hedendaagse sociologen zoals Arlie Hochild en Anthony Giddens. In deze korte bijdrage wil ik mij
echter richten op een heel specifieke uiting van ‘authenticiteit’ in de sociologie, namelijk in relatie
tot het begrip ‘constructie’.
DOOR: JOSIP KESIC / BEELD: FLICKR.COM/OHSOHAPPYTOGHETER

Taboe

Wanneer het om authenticiteit gaat, dan is vaak
de Pavlov-reactie van een socioloog (in spé) om
te zeggen: “Mensen geloven dat er zoiets bestaat
als authenticiteit, maar wij weten dat het een
sociale constructie is.” Het is een gemeenplaats
geworden om authenticiteit te zien als iets dat
aan mensen en objecten wordt toegeschreven, in
plaats van als iets dat werkelijk in deze besloten
ligt. Een sociologische analyse behelst dan ook
het laten zien van de historische gesitueerdheid,
veranderlijkheid en tegenstrijdigheid van authenticiteitsclaims, en dient te wijzen op hoe het proces
van toeschrijving altijd onderhevig is aan bepaalde
machtsverhoudingen. Authenticiteitsvertogen zijn
objecten van onderzoek waar wij als onderzoekers
ons niet in mogen laten meeslepen. Wie als sociale
wetenschapper in authenticiteit van sublieme
ervaringen of oorspronkelijke culturen gelooft,
wordt – niet geheel onterecht – weggezet als naïef,
essentialistisch en onkritisch. Terecht, in het geval
van bijvoorbeeld sociologen die ‘integratie meten’,
gebaseerd op het populaire onderscheid ‘echte’
versus ‘nog-niet-helemaal-echte-Nederlanders’.
Geloven in authenticiteit is voor een sociaal wetenschapper een taboe (geworden). Het is iets wat
onze ‘respondenten’ geloven, maar wij, sociologen,
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moeten wel beter weten. De zin waarmee Joop
Goudsblom zijn Balans van de Sociologie (1974)
opent – “sociologie is een vorm van betweterij” –
wordt door sommigen al te letterlijk genomen.
Van taboe naar ervaring

Het is precies deze distantiering van de aantrekkingskracht van het authenticiteitsbegrip waar
Mattijs van de Port terecht zijn pijlen van kritiek
op heeft gericht in de inleiding van zijn nieuwe
boek Ecstatic Encounters. Bahian Candomblé
and the Quest for the Really Real (2011). We
kunnen andermans leefwereld als een constructie
zien, maar wat als we die blik toepassen op onze
eigen levens? Op diegenen waar wij het meest
van houden, of op onze diepste wanhoop? Dan
moeten we erkennen dat wij helemaal niet zo
veel verschillen van onze respondenten en dat wij
sociologen net zo goed in een ‘betoverde’ wereld
leven die zich niet makkelijk laat wegverklaren.
Sommige sociale wetenschappers zoals Thomas
Czordas, Bryan Turner of Pierre Bourdieu, hebben
alternatieven ontwikkeld op basis van hun lezing
van de tekortkomingen van constructivistische
benaderingen (m.a.w. op basis van stromannen). Zij
presenteren de fenomenologie, die vooral kijkt naar
het lichaam en zintuiglijkheid in de werking van

cultuur, als nodige aanvulling op het in de sociale
wetenschap diep ingesleten Cartesianisme (ik denk
dus ik ben) dat taal en bewustzijn boven het lichamelijke en affectieve plaatst. De fenomenologische
benadering is vaak gestoeld op een conceptueel
onderscheid tussen enerzijds ‘tekstuele representaties’ en ‘ervaringen’ anderzijds. Willen we de
wereld echt begrijpen, zo wil deze benadering, dan
moeten we niet kijken naar discoursen, representaties en teksten, maar naar de lived experience van
échte mensen. Hoewel de mate waarin en verfijning
waarmee dit onderscheid wordt gehanteerd vanzelfsprekend per auteur verschilt, blijft de veronderstelde authenticiteit een constante.

“Zoals zo vaak, schieten
theorieën te ver door”
Fenomenologische benaderingen zijn ongetwijfeld een belangrijke aanvulling op perspectieven die geen oog hebben voor de emotionele, zintuiglijke en lichamelijke dimensies van het sociale
leven. Maar, zoals zo vaak, schieten theorieën te
ver door. Birgit Meyer waarschuwt ons hiervoor
en stelt terecht dat “scholarly attention paid to
the body and the senses, however should not
yield a straightforward celebration of embodiment and an uncritical adoption of the body as
the real ground of experience.” (2009:22) De
onkritische omarming van lichamelijkheid brengt
problemen met zich mee. Het eerste probleem
ligt in het onderscheiden van teksten en representaties van ervaringen. Immers, ervaringen vinden
plaats in een sociale context die alleen maar kan
functioneren bij de gratie van taal, beeldvorming
en ideeën. Daarnaast krijgen ervaringen juist de
status van ervaring in een interpretatief proces.
Kunnen we een betekenisloze ervaring nog een
ervaring noemen?
Het tweede probleem is hier dat het niet
enkel een conceptueel onderscheid betreft, maar
ook een hiërarchie: “taal en bewustzijn worden
welhaast onzuivere en niet-authentieke kwaliteiten die worden beschouwd als vertekeningen
van meer primaire en lichamelijke ervaringen.”
(Blom Hansen 2009: 43) Wat we hier zien, met
andere woorden, is precies hetgeen dat men wilde

bestrijden: het betwisten van het primaat van bewustzijn, taal en anti-lichamelijkheid leidt vaak tot
het primaat van het lichaam en anti-taligheid. Wat
ligt hier aan ten grondslag?
Slechts constructie

We kunnen de aanwezigheid van het begrip
authenticiteit in de sociale wetenschappen niet
begrijpen als we geen oog hebben voor de manier
waarop de term ‘constructie’ wordt gebruikt.
Soms de betekenis maar in ieder geval de connotatie van het woord ‘constructie’, zorgt er al te
vaak voor dat we denken dat het om iets zou gaan
dat niet helemaal echt is. Dit kan verschillende
vormen aannemen.
In de colleges Sociologie van het Beleid hebben
veel studenten de neiging om constructies te interpreteren als ‘onecht’. In essays voor het vak wordt
vaak de vraag gesteld, ‘wat er werkelijk’, ‘eigenlijk’,
‘in de werkelijkheid’, ‘echt’ gebeurt ‘onder’, ‘achter’
constructies en discoursen. Verreweg de meeste
studenten komen hier echter overheen. Des te
opvallender daarom is dat ook zogenaamd grote
wetenschappers precies hetzelfde doen. Wanneer
zij schrijven dat authenticiteit een sociale constructie is, dan doen zij dat vaak met zo veel dédain
ten opzichte van de toegeschreven naïviteit van
gewone mensen, dat zij impliceren dat er een
echtere ongeconstrueerde waarheid zou zijn.
Zowel constructivisten als andere stromingen die
van het constructivisme een stroman maken, lezen
“het is een constructie” te vaak als “het is slechts
een constructie.” Dat wat niets meer is dan een vertrekpunt wordt zo nietszeggend als een conclusie
gepresenteerd, alsof het iets zou zeggen.
Performance en Performativity

De receptie van het werk van de socioloog
Erving Goffman en de filosofe Judith Butler
dient als een concrete en treffende illustratie
van de hierboven in meer algemene termen
beschreven theoretische posities. Eerst – uiterst
kort – de twee theorieën. Goffman’s analyse van
het sociale leven is gestoeld op de analogie tussen
het sociale leven en het toneelspel. Zijn actoren
(performers) proberen in sociale interacties
(front region) een bepaalde indruk achter te
laten op het publiek in kwestie. Het werk van de
filosofe Judith Butler heeft kritiek ontvangen. In
navolging van Simone de Beauvoir

19

“We kunnen andermans leefwereld
als een constructie zien, maar wat als
we die blik toepassen op onze eigen levens?”

analyseerde zij hoe er bepaalde, door taal gestructureerde normen gelden van wat propere mannelijkheid dan wel vrouwelijkheid is. Hoewel deze
(hetero)normen veranderlijk en door mensen
zelf verzonnen en geconstrueerd zijn, zijn ze
dwingend. Centraal hierin staat het idee van
performativity, een praktijk gestructureerd door
dominante gendernormen (een meisjeskamer is
roze) waarmee de gender gecreëerd en bestendigd wordt, en daarmee de genderidentiteit haar
aangeleerde natuurlijkheid geeft. In het herhalen
van genderpraktijken komen subjectiviteit en
identiteit tot stand, alsdus Butler.
Zowel Goffman als Butler wordt vaak de
gedachte toegeschreven dat het sociale leven
en individuele identiteit nep, onecht, gemaakt,
geacteerd zou zijn. Zowel Goffman als Butler
hebben zich hier expliciet tegen verzet. Keer op
keer proberen zij de diepgewortelde neiging om
te denken in termen van authenticiteit – manipulatie versus natuurlijkheid – te ondergraven.
Goffman schrijft onder het kopje ‘Reality and
Contrivance’ dat de performers in het alledaagse
leven niet ‘acteren’ of ‘doen alsof ’ in de zin van
dat er een actor áchter zit die weet wat hij wilt
doen. Actoren geven indrukken af die worden
gelezen door anderen, wat niet hetzelfde is als
manipuleerbaarheid en onechtheid. Manipuleren
veronderstelt een subject áchter de rol, achter het
masker dat bewust een andere indruk probeert
achter te laten. Maar het subject, het innerlijke
zelf is precies het product van de interacties en
socialisatie, waardoor de oppositie tussen echt en
nep vaak betekenisloos is. Net zoals Goffman stelt
dat indrukken in het sociale leven onvermijdelijk
zijn en daarmee niet onecht, bekritiseert Butler
interpretaties van genderconstructies door te benadrukken dat een constructie absoluut niet een
‘manipulable artifice’ is; er is immers geen subject
met een genderidentiteit dat aan genderdaden
voorafgaat, maar juist door die daad gevormd
wordt. Authenticiteit zien we ook terugkomen in
de kritieken op Butler’s werk die uitgaan van het
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‘pure’ lichaam, los van allerlei culturele voorschriften. In haar te ver doorgeschoten nadruk
op taligheid zou zij niet genoeg de biologische
verschillen tussen mensen en hun lichamelijke
gevoelens erkennen. Haar antwoord hierop is dat
niet alles taal is, maar dat ook het niet talige (het
fysieke lichaam) onvermijdelijk enkel in, met en
door taal te kennen is. Zelfs de status van onbenoembaarheid, onverklaarbaarheid en buitentaligheid, is het gevolg van een interpretatief door
taal mogelijk gemaakt proces. Taal is ontoereikend, en sommige zaken zijn onbeschrijfbaar, en
juist dat is het gevolg van taal en roept taal op. Is
dat niet de essentie van poëzie?
Gemaakt maar niet gemaakt

Het ironische is hier dat kritieken op Goffman en
Butler – dat wil zeggen de toegeschreven ontkenning van authenticiteit door een te ver doorgeschoten constructivisme – zelf uitgaan van precies
wat zij verwerpen, het denken in termen van ‘nep
versus echt’. Door in die kritieken steeds te suggereren en impliceren dat er meer of iets anders
is dan constructies, wordt er naast een utopische
oorspronkelijke toestand automatisch een ‘onechte’
tegenhanger gecreëerd: de constructie, de performance. Ons taalgebruik is hierbij veelzeggend. Zo
hebben bijvoorbeeld de Engelse werkwoorden ‘to
act’ en ‘to perform’ in de authenticiteitscultuur
een betekenisverandering ondergaan. Zij dragen
niet alleen de neutrale betekenis van ‘handelen’,
maar zij worden ook vaak gebruikt in de betekenis
van ‘veinzen’, ‘doen alsof ’. Diezelfde betekenisverschuiving ligt, zoals we zagen, ook op de loer in de
constructivistische sociologie als het gaat om interpretaties van constructies. Vreemd, want voor de
sociale wezens die mensen zijn, is er niets échters of
essentiëlers dan sociale constructies. Dat de wereld
door ons in letterlijke zin ‘gemaakt’ is, wil nog niet
zeggen dat deze ook in figuurlijke zin ‘gemaakt’ is.
In tegendeel.
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