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S T E L L I N G E N

1.
Dat het in 1983 precies een eeuw geleden is, dat Paul Lafargue zijn
"Droit ä la paresse' publiceerde, kan niet beter worden herdacht,
dan door het recht op luiheid naast het recht op arbeid maatschappelijk te erkennen. Om dat te symboliseren moet ook in Nederland
de Dag van de Arbeid een vrije dag voor iedereen worden.

2.
De geschiedenis van de arbeidstijdverkorting in Nederland is niet
het relaas van een succesvolle strijd van de arbeidersbeweging,
maar van de triomf van het ondernemersbelang.
Dit proefschrift

3.
Bij een grotere flexibiliteit in de sociale ordening van de tijd
is ook de zondag niet meer heilig.

4.

De wijze waarop binnen de institutionele Sektor rekreatieproblemen
worden gedefinieerd en opgelost, Staat zover af van de wijze, waarop rekreatie in de alledaagse leefwereld funktioneert, dat beleid
en planning maatschappelijk irrelevant dreigen te worden.
Dit proefschrift

5.
De Kampeerwet demonstreert hoezeer planning voor vrijheid in feite
is gericht op beheersing en disciplinering, gebaseerd op een burgerlijke idéologie, waarin orde, netheid, tucht en zedelijkheid de
voornaamste waarden vormen.

•S'i&LIOTHEEK
DER
ULKDBOUWHOGESCHOOI,
WAGENÏN6EH

6.
Het relatief grote aântal hoogleraren in de sociologie en de sociale geografie, dat zieh in onderzoek en beleid ooit met rekreatie
heeft beziggehouden, vormt geen indikatie voor het akademisch gewicht, dat aan dit studieterrein is toegekend.

7.
Rekreatiebeleid en rekreatie-onderzoek worden zozeer beheerst door
anti-urbanisme en terug-naar-de-natuur idéalisme, dat de rekreatie
van de plattelandsbevolking sterk verwaarloosd wordt.
Dit proefschrift

8.
De ANWB wordt steeds minder een konsumentenorganisatie naar de mate
waarin ze meer gekenmerkt wordt door een gesloten bureaukratische
organisatie, een kommerciele inslag, een streven naar monopolievorming, onderling strijdige belangen en nauwe banden met de
overheid.

9.
Wanneer de rode familie trouw blijft aan haar traditie, is er
geen behoefte aan een groene partij.
Dit proefschrift

10.
De tweede wereldoorlog wordt nog teveel als een breuk en te weinig
als een katalysator gezien.
Dit proefschrift

11.
De vervangende dienstplicht voor erkende gewetensbezwaarden dient
te worden afgeschaft, omdat ze in strijd is met het recht op vrije
meningsuiting en ze op oneigenlijke wijze de kans op een plaats op
een krimpende arbeidsmarkt vergroot.

12.
De Landbouwhogeschool dient interdiseiplinair onderwijs en onderzoek in de rekreatie te bevorderen.

13.
Zelfs het schrijven van een proefschrift over rekreatie en vrije
tijd leidt onvermijdelijk tot een ontoelaatbare versterking van
een type A gedragspatroon, dat gekenmerkt wordt door jachtigheid,
haast, ambitie, agressiviteit, een grote betrokkenheid op het werk
en het voortdurend gevoel tijd tekort te komen.
A. Appels, Cultuur en ziekte,
De Psycholoog, jrg. XVIII (3),
1983, p. 109-110.
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"Het ware nu goad voorstelbaar, dat vele mensen, die in hun dagelijks leven het
'nette' navolgen, en op tijd naar hun werk en naar hun bed gaan, in hun vakantietijd een soort escape naar het ongeregelde en onnette op touw zetten: bezoeken afleggen aan nachtkroegen en existentialistenkelders, op ongeregelde tijden
slapen en eten, zieh vergapen aan wat het buitenland biedt, en binnen hun financiêle grenzen de dagelijks gehuldigde normen min of meer ter zijde schuiven. Indien nu ZQU blijken, dat de aanwezige zichtbare orde slechts kan bestaan op
voorwaarde van de toestemming tot wanorde op zekere tijden; ..indien de vasten
slechts op carnaval kunnen volgen; indien het nette Nederland zieh alleen laat
intomen op grond van hetgeen het aan gene zijde van de grens aanwezig weet; indien het bewustzijn slechts wil meegaan, omdat er altijd nog èen groot wild
rijk in het onderbewuste is, waarnaar het soms kan vluchten; - waar is dan het
plan, dat met al deze elementen rekening houdt, door een deel van de kaart der
toekomst niet in te kleuren? Welke planning gaat uit niet alleen van het redelijke, doch ook van het onredelijke; duldt niet alleen het goede, doch ook zonde
en schuld; accepteert naast een bewuste, rationele sector een irrationele,- tolereert zowel orde als grillighèid, zowel burger als bohémien?" (Jolies, 1957b,
p. 5 ) .
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VOORWOORD
Het heeft iets onwezenlijks om zoveel tijd en werk te steken in
een Studie over vrije tijd en rekreatie. De afgelopen twee jaar
heb ik, tot schade van mijn omgeving, meer de kenmerken vertoond
van een bezeten 'work-aholic' dan van een vrije "homo ludens'.
Toch heeft het ook iets bevrijdends om zo intensief bezig te kunnen zijn met een verkenningstocht in een nog grotendeels onbekend
gebied, een tocht terug naar de bronnen.
De vakgroep Sociologie heeft mij vanaf augustus 1981 een jaar lang
vrijgesteld van onderwijs en bestuurlijke verplichtingen om mij
geheel te kunnen wijden aan deze speurtocht. Een voorrecht, dat
eigenlijk het recht van iedereen zou moeten zijn. Ook daarna hebben kollega's mij hun daadwerkelijke en morele steun gegeven.
Een eervolle vermelding verdienen Corry Rothuizen voor het onvermoeibaar en volmaakt typen van deze en vorige versies; A. van de
Peppel voor zijn archiefwerk; Wout Douma voor het kritisch kommentaar en de taalkundige verbeteringen.
Krijn van Bijsterveldt heeft het onderwijs in de rekreatiesociologie gedeeltelijk overgenomen, daarmee illustrerend dat interuniversitaire samenwerking meer kan zijn dan een fraaie intentie.
Speciale dank verdient Karel Barkey. Hij heeft veel 'vrije tijd*
en energie ingezet om mij te assisteren bij de dokumentatie, het
korrigeren van de drukproeven en het samenstellen van registers en
literatuurlij st.
Albert Mok en Piet Thoenes waren voor mij inspirerende gidsen, die
me voor al te grote dwalingen hebben behoed.
Veel meer personen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan
deze Studie, bij het archiefwerk, tijdens de Interviews, met brieven, in bibliotheken. De medewerkers van de Leeuwenborch-bibliotheek verliezen nu hun beste klant, maar krijgen er een nieuwe publikatie voor terug.

- 6 Ongetwijfeld heeft mijn gezin het meest geleden van mijn teveel
aan planning en arbeid en te weinig aan vrijheid en aandacht. Net
op het moment, dat ze zelf haar Studie afrondde, moest Paula toch
weer meer beschikbaar zijn, dan past bij een juiste rolverdeling
binnen het huishouden. PaUla, Ilse, Birgit en Martijn dank ik voor
het geduld, dat ze hebben getoond met een afwezige huisgenoot, die
ook hun verhoudihg tussen arbeid en vrije tijd ontoelaatbaar heeft
verstoord.
De lezer wens ik sterkte toe bij het bewandelen van de lange route,
die ik in dit boek heb gemarkeerd. Hopelijk ontmoeten we elkaar.

Theo Beckers,

Wageningen, mei 1983
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I.

HET RIJK VAN DE VRIJHEID

Een sociologische rekonstruktie
Dit boek is het resultaat van een historisch-sociologische speurtocht naar de ideologische bronnen en naar de maatschappelijke
kondities van de overheidsinterventie op het terreiri van vrije tijd
en rekreatie in Nederland, tussen 1870 en 1970.
Een dergelijke Studie past binnen het Objekt van de wageningse
rekreatiesociologie, die een kritische analyse nastreeft van het
denken, de taal en het handelen in de rekreatie als institutionele
sektor. Als titel is gekozen voor een intrigerend koncept van de in
1947 overleden socioloog Karl Mannheim. De schijnbare paradox van
de 'planning for freedom', de planning voor vrijheid, is juist in
het domein van de rekreatie een wezenlijk dilemma. Waar ligt bij de
zogenaamde vrije tijd de grens tussen individuele vrijheid en
ontplooiing, als centrale waarden van onze burgerlijke kultuur, en
de behoefte aan beheersing, ordening en sturing van een kapitalistische Staat?
Deze vraag is aktueel in een periode van herbezinning op de plaats
van de arbeid en de rol van de (verzorgings)Staat. Dan kan een
terugblik op het verleden, het perspektief op de toekomst verhelderen.
Geen enkel land kent een relatief zo sterk ontwikkelde overheidsinterventie op het gebied van de rekreatie, een zo ver doorgevoerde
planning, een zo grote verwetenschappelijking van het rekreatiebeleid, als Nederland. Dat is, behalve aan specifieke

sociaal-ruim-

telijke omstandigheden, te danken aan de kracht van organisaties op
het gebied van arbeiders- en jeugdbeweging,

volksontwikkeling,

stedebouw, natuurbescherming en toerisme, die het

'terug-naar-de-

natuur'-ideaal hanteerden als legitimatie voor overheidsinterventie. Dat gebeurde binnen de bredere kontekst van de vrijetijdsbe-

- 8 steding, die als problematisch, als een 'vraagstuk" werd gedefinieerd. De intellektuele elite beschouwde de toenemende arbeidsvrije
tijd als een probleem voor arbeiders en later voor massa en jeugd.
Het gevaar dreigde, dat het voor de expansie van burgerlijke kultuur en kapitalistische ekonomie noodzakelijke maatschappelijke
evenwicht, zou worden verstoord door gedrag in de vrije tijd, dat
zieh immers afspeelde achter de schermen van het private domein,
maar vooral in een ongekontroleerd, zwak geïnstitutionaliseerd
publiek domein.
Hoewel ik het met Giddens eens ben, dat er geen logische of methodologische verschillen bestaan tussen sociale wetenschap en geschiedenis, is er wel een belangrijk verschil in pretentie. Daarom
is dit geen komplete geschiedschrijving van de rekreatie in Nederland, hoe nuttig dit ook zou zijn, maar een sociologische rekonstruktie van de ontwikkeling van de rekreatiesektor, in een procès
van sociale verandering; een institutionele analyse.
Mijn onderzoek beslaat een période van honderd jaar: 1870 - 1970.
Op onderdelen besteed ik ook aandacht aan de voorgeschiedenis en
aan meer récente ontwikkelingen. De grenzen in de tijd zijn arbitrair. Het beginjaar 1870 is gekozen, omdat omstreeks die tijd
voor het eerst vrije tijd en rekreatie als afzonderlijke maatschappelijke Problemen worden herkend en omdat dan de overheid met deze
Problemen wordt gekonfronteerd. Het jaar 1970 is gekozen, omdat
dan rekreatie is geïntegreerd in het handelen van de verzorgingsstaat, omdat dan het fundament is gelegd, waarop rekreatiebeleid en
rekreatieplanning nog steeds zijn gebouwd. Maar misschien ook
omdat ik me toen zelf in mijn arbeid met rekreatie en vrije tijd
ging bezighouden en ik nu wil rekonstrueren wat zieh voordien
heeft afgespeeld.
Ik heb deze Studie verdeeld in een drietal perioden. Van elke période beschrijf ik steeds de ontwikkeling van en strijd om arbeidstijdverkorting, als voorwaarde voor het problematiseren van,vrije
tijd en rekreatie, hetgeen vervolgens aan de orde komt. Op de
derde plaats schenk ik aandacht aan de reaktie hierop via de
rekreatieplanning.
De eerste période gaat tot omstreeks 1920. Dan is de strijd om de
achturen-dag met succès bekroond. De maatschappelijke en normatieve voorwaarden voor een aktieve overheidsinterventie zijn gescha-

- 9 pen. Voor zover de overheid zieh met vrije tijd en rekreatie be.moeit, steunt ze de politiek van vermanen en verheffen, die door
een aantal maatschappelijke organisaties wordt gehanteerd. De mens
moet tegen zichzelf worden beschermd.
De tweede periode eindigt in het begin van de jaren vijftig. Het
expliciete normatieve denken over zinvolle vrijetijdsbesteding,
over vrije tijd als toetssteen van onze beschaving, viert hoogtij.
De vrije tijd betekent gedurende deze periode enerzijds de uitdaging van een nieuwe vrijheid, maar tegelijk het gevaar van verveling, vulgarisatie, verwildering, verstoring van het maatschappeli jk evenwicht. Dat is mede te wijten aan de

'vermaaksindustrie ,
1

die, over de grenzen van de verzuiling heen, als problematisch wordt
beschouwd. De rekreatieplanning op nationaal niveau komt op gang.
De tweede wereldoorlog is eerder een onderbreking dan een breuk.
De derde periode wordt gekenmerkt door een optimistisch geloof in
de toekomst van vrije tijd en rekreatie in een welvaartsstaat.
Vrije tijd wordt van een sociaal probleem gemaakt tot een zaak
voor het individu. Toch gaat juist de nationale overheid zieh in
deze periode heel intensief met rekreatie bezighouden. Ze wordt
daarbij geleid door de opvatting, dat de mens zieh in de vrije
tijd moet kunnen ontplooien; dat hij behoefte heeft aan legitiem
geachte aktiviteiten en voorzieningen; dat hij door de overheid in
Staat moet worden gesteld te kiezen uit alternatieven; dat het in
kontakt brengen met natuur en kultuur voorrang verdient.
Deze perioden komen achtereenvolgens in drie delen aan de orde. Ze
worden voorafgegaan door een algemene inleiding over de paradox
van de planning voor vrijheid, de verhouding tussen arbeid en
vrije tijd en de geschiedenis van de woorden rekreatie en vrije
tijd. In het laatste hoofdstuk wordt geprobeerd enkele hoofdlijnen
te trekken, met het oog op de toekomst.

Over de methode
Dit onderzoek is gebaseerd op de bestudering van schriftelijke
bronnen, aangevuld met een aantal gesprekken met personen, die een
belangrijke rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van de rekrea,tie (zie p. 434). De schriftelijke bronnen kunnen worden ingedeeld in vijf soortens

- 10 a.

Theoretisch georienteerde literatuur van sociologische en
historische huize, die mij in Staat stelt de ontwikkelingen
kritisch te evalueren. Ik ben vooral geinspireerd door
recente publikaties van Anthony Giddens en het werk van
britse sociaal-historici.

b.

Empirisch onderzoek, waaronder statistisch materiaal, dat mij
in staat stelt feitelijke ontwikkelingen te schetsen.

c.

Historische overziehten, zoals jaarverslagen, gedenkboeken,
de geschiedschrijving van personen en instellingen. Daarbij
heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de ook bij anderen
aanwezige belangstelling voor het recente verleden op het
terrein van de sport, de volksontwikkeling, de vakantiebesteding, de jeugdbeweging, de kultuurpolitiek, de planologie,
de sociologie, de arbeidersbeweging, de architektuür en
stedebouw.

d.

Parlementaire bronnen, met name de stukken rond de begrotingsbehandelingen van het ministerie van Onderwijs, Künsten
en Wetenschappen sinds 1946 en van Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk Werk vanaf 1966. Bovendien de Handelingen van
de Eerste en Tweede Kamer sinds 1930, voor zover daar gesproken is over vrije tijd en rekreatie.

e.

Primaire bronnen in het archief van OK & W en CRM, het Interna'tionaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, en de Rijksdienst voor Oorlogsdocumentatie, rond een aantal bijzondere
kwesties.

Voor zover ik deze bronnen expliciet heb gebruikt, zijn ze opgenomen in de uitgebreide

literatuurlijst.

Er is tijdens de periode van mijn onderzoek heel wat materiaal
boven tafel gekomen, dat zowel tot lering als tot vermaak kan
dienen. Lang niet alles kon worden verwerkt.
Voor twee zaken vraag ik bij de lezer begrip. Allereerst de omvang.
Het eindresultaat is een tijdrovende aanslag op de rekreatie van
de lezer geworden. Dat is onder meer het gevolg van het grote
aantal citaten, dat letterlijk in de tekst is opgenomen, om zo iets
zichtbaar te maken van de fascinerende sociale werkelijkheid in het
verleden. Een verzachtende omstandigheid is wellicht, dat ernaar
is gestreefd het betoog ook toegankelijk te maken voor anderen dan
beroepshalve geinteresseerden.

- 11 Op de tweede plaats is het boek onvolledig en onevenwichtig. Bij
een theitia, dat zo breed is, kan niet worden voorkomen, dat gaten
in kennis en analyse ontstaan. De auteur is afhankelijk van de
beschikbaarheid van bronnen en van zijn persoonlijke- affiniteit en
biografie. Daardoor komen bepaalde aspekten beter uit de verf dan
andere. Hopelijk biedt het geheel voldoende aanzetten voor voortgezette arbeid op dit bijna onontgonnen veld.
Bevrijde tijd
"Acht uur werken, acht uur rüsten.
Acht uur aan genot gewijd.
Klinkt thans längs Europa's kusten,
Immer luidar, wijd en zijd.
Op dan werkers, meegestreden.
Blijft niet meer van verre staan.
Plaats voor allen, die er leden,
Is er om den rooden vaan."

Het is 11 juli 1919; de Tweede Kamer der Staten Generaal. Na de
mededeling van de voorzitter, dat wetsontwerp 408 van minister
Aalberse is aangenomen, met op drie na algemene stemmen, "verhieven zieh een twintigtal hoogedelmogende afgevaardigden, waaronder zelfs een dame, van hun zetels, om staande de vergadering
het welbekende achturenlied aan te heffen. En nauwelijks was dat
koor verstomd, of een tweede, nog talrijker schare verrees van
haar zetels om, onder leiding van een overste-titulair van het
Nederlandsche leger, het misschien nog beter bekende Wilhelmus van
Nassauen aan te heffen" (Josephus Jitta, 1924, p. 5 ) .
De bedoelde overste-titulair, Duymaer van Twist, is behalve kamerlid voor de Anti-Revolutionaire Partij ook nog de initiatiefnemer
van de Bijzöndere Vrijwillige Landstorm, de reaktie van konfessionelen en liberalen op de mislukte revolutie-poging van Troelstra
in november 1918

(De Jong, 1969, p. 5 0 ) . Door deze groep wordt de

invoering van de achturen-dag gezien als een afgedwongen koncessie
aan de opkomende socialistische beweging, ekonomiseh mogelijk
gemaakt door de oorlogswinsten.
Met de Arbeidswet van 1919 lijkt een belangrijk doel van het
socialisme en zijn arbeidersbeweging bereikt te zijn. Toch is dit
slechts op een indirekte manier aan deze bewegingen te danken. De
invoering van de achturen-dag moet vooral gezien worden als een

poging van voormannen van de katholieke arbeidersbeweging om het
rode gevaar te bezweren.
De nederlandse samenleving heeft er dan een nieuw probleem b i j : de
vrije tijd en zijn besteding door de

(arbeiders)massa. Een domein

in het leven van hoop en vrees tegelijk, "waar de strijd tussen
2)
engelen en duivels het lievigst is"

.

Hoop is er vooral bij de verlichte burgerij en bij de leiders van
de arbeidersbeweging. De socialisten onder hen zien het rijk van
de vrijheid al naderen. Had Marx zelf niet geschreven, dat het
rijk van de vrijheid pas daar begint, waar het werken, dat door
nood en uiterlijke doelmatigheid bepaald is, ophoudt? Zag Marx de
verkorting van de arbeidsdag niet als basisvoorwaarde daarvoor?
Bij de achturen-dag "blijft den arbeider tijd om zieh te ontwikkelen en ontspannen, zal net politieke leven bloeien en groeien, zal
een der grootste oorzaken van onmatigheid worden weggenomen, zal
de eisch naar nog grootere vermindering van de arbeidstijd wakker
worden, zal het peil van de menschheid verhoogd worden ten alge3)
meene nutte", heet het in een socialistisch pamflet uit 1900

.

Maar ook door de verlichte burgerij wordt de vraag gesteld: "hoeveel tijd heeft een mensch noodig om zieh behoörlijk aan zijn gezin te kunnen wijden en voor voldoende ontspanning en ontwikkeling
te kunnen zorgdragen"

(Josephus Jitta, 1924, p. 2 4 ) .

De katholieke voorman Nolens, noemt tijdens de behandeling van de
arbeidswet in de Tweede Kamer als hoofdmotief: "Er zijn tijden
geweest, waarin in het bedrijfsleven en in het staatsbestuur men
vergat, dat de mensch niet is een arbeidsmachihe, maar een redelijk, zedelijk wezen met, in overeenstemming met zijn wezen en bestemming, verschillende Vermögens en behoeften, waarvan de ontwikkeling, vervolmaking en bevrediging tijd in beslag neemt"
(Josephus Jitta, 1924, p. 2 5 ) . Maar is de mens en met name de arbeider wel zo zedelijk en redelijk, dat hij de nieuwe vrijheid
aankan en op verantwoorde wijze benut? Behalve een uitdaging impliceert vrije tijd een ernstig gevaar van verveling, vulgarisatie, verwildering, verstoring van het maatschappelijk evenwicht.
Tegen deze achtergrond wordt vrije tijd een objekt van beheersing
door maatschappelijke organisaties als overheid, kerk, vakbeweging
en dat brengt ons tot het centrale thema van deze studie.

- 13 De paradox van de planning voor vrijheid
"It is bad enough if in the machine age we have Lo manage, organize, and manipulate human relationships under factory discipline. Why also meddle with the
free time and energy left after Work?" (Mannheim)

Als vrijheid een essentieel kenmerk is van vrije tijd, tot op
welke hoogte is dat dan te verenigen met de dringende noodzaak om
het maatschappelijk verkeer door ordening en planning te regelen? In dit boek zal die vraag worden toegespitst op de sektor
rekreatie.
Het dilemma van de planning voor vrijheid zit in het hart van het
beleid en de planning voor rekreatie. Rekreatie is een essentieel
onderdeel geworden "van een planmatige culturele logistiek, die
het schijnbaar onbekommerd individueel gebruiken mogelijk maakt"
(Thoenes, 1981, p. 1 7 ) . In een nota uit 1977, waarin de regering
haar visie op dit onderdeel van de verzorgingsstaat geeft, Staat
immers als hoofddoelstelling van het beleid genoemd: "de bevordering van het in vrijheid kunnen deelnemen aan een verscheidenheid
van vormen van openluchtrecreatie, door in beginsel alle catego-•
rieen van de bevolking" '. Maar vrijheid in gebondenheid. Alleen
vormen van rekreatie worden bevorderd, die
a.

bijdragen tot zelfontplooiing en beleving van natuur en landschap;

b.

afgestemd zijn op de ruimtelijke mogelijkheden;

c.

zo worden geleid, dat ze bijdragen aan de kwaliteit van het
leefmilieu.

De normatieve uitgangspunten, die achter deze visie schuil gaan,
zullen naar hun ontstaan en ontwikkeling worden geanalyseerd. Een
beleidsevaluatie op basis van historisch- \ociologisch onderzoek.
Op een moment, dat opnieuw de kwesties van arbeidstijdverkorting,
vrije tijd en de positie van de rekreatie in de verzorgingsstaat
aan de orde zijn.
Er zijn vakgenoten, die de relatieve achterstand van de rekreatiesociologie verklaren uit de paradox van de planning voor vrijheid: "Since leisure is a sphere of life which is, by its very
nature, supposed to be free and uncommitted there are certain
difficulties about applying scientific techniques to the study or
the planning of leisure behaviour"

(Parker, 1975, p. 91; Smith,

