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inleiding

Dit boek is een kort essay over het moderne leven. Het streeft
niet naar wetenschappelijke of filosofische precisie, maar wil
het ‘juiste’ soort vragen stellen: vragen die de sociale filosofie en
de sociologie in staat zouden moeten stellen opnieuw aanslui-
ting te vinden bij de maatschappelijke ervaringen van mensen in
onze laatmoderne samenlevingen. Het uitgangspunt is de over-
tuiging dat de sociale wetenschappen vragen moeten stellen die
in het leven van de mensen weerklank vinden, studenten aan-
spreken en empirisch onderzoek bevorderen. Daarnaast ben ik
ervan overtuigd dat sociologen, filosofen en politieke theoretici
vandaag de dag al te vaak verstrikt raken in debatten en onder-
zoeksprojecten die zelfs niet eens uit hun eigen interesses zijn
ontstaan. We putten ons simpelweg uit in routineuze probleem-
oplossing in het kader van gevestigde paradigma’s, zoals Tho-
mas Kuhn dat definieerde, en het resultaat is dat sociologie en
sociale filosofie weinig meer te bieden hebben aan het brede
maatschappelijke debat. Ik vrees daarom dat we op een bepaald
moment zonder de beweringen, hypotheses en theorieën zullen
komen te zitten die voor onze laatmoderne cultuur, voor studen-
ten, kunstenaars en iedereen die in het lot en de toekomst van
onze samenlevingen geïnteresseerd is, zowel een inspiratie als
een uitdaging kunnen vormen.
      Daarom zal ik in dit boek terugkeren naar die vraag die voor
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mensen het allerbelangrijkst is: de vraag naar het goede leven –
en de vraag waarom we eigenlijk geen goed leven hebben (want
ik ga er in eerste instantie van uit dat ons persoonlijke en maat-
schappelijke leven onder de huidige omstandigheden dringend
hervorming behoeft). Dit essay is tegelijk ook een poging om de
traditie van de kritische theorie nieuw leven in te blazen. Laat ik
zonder veel verdere omhaal de centrale these van wat volgt for-
muleren: als we de structuur en de kwaliteit van ons leven willen
onderzoeken, moeten we ons bezighouden met de tijdstructu-
ren daarvan. Die zijn niet alleen net zo goed als alle andere as-
pecten van ons leven op een belangwekkende manier vanuit een
temporeel perspectief te analyseren, maar vormen bovendien de
verbindingen op zowel het micro- als het macroniveau van de 
samenleving, aangezien onze handelingen en oriëntaties door
middel van normen wat betreft tijd, deadlines en regels moeten
worden gecoördineerd en compatibel moeten zijn met de ‘syste-
mische imperatieven’ van de moderne kapitalistische samenle-
vingen. Daarom zou ik willen stellen dat moderne samenlevin-
gen worden gereguleerd, gecoördineerd en beheerst door een
fijnmazig en strikt tijdsregime dat echter gewoonlijk niet in ethi-
sche termen wordt gearticuleerd. Het moderne subject kan bij-
gevolg worden gezien als nauwelijks ingeperkt door ethische 
regels en sancties, en daarom als ‘vrij’, terwijl het toch in ver-
gaande mate door onzichtbare, gedepolitiseerde, niet ter discus-
sie gestelde, niet door een theorie gedekte en ongearticuleerde
tijdsregimes wordt gereguleerd, beheerst en onderdrukt. Toch
kunnen dergelijke tijdsregimes wel met behulp van één uniform
begrip worden geanalyseerd: de logica van de maatschappelijke
versnelling. In het eerste deel van dit boek zal ik daarom de these
ontwikkelen dat de moderne tijdsstructuren op een uiterst speci-
fieke, vooraf bepaalde manier veranderen. Ze zijn onderworpen
aan de heerschappij en de logica van een proces van de versnel-
ling dat op nauwelijks waarneembare wijze verbonden is met het
begrip en het wezen van de moderne tijd. Omdat ik deze stelling
elders uitgebreid heb uitgewerkt (Rosa 2005a, 2003; Rosa &
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Scheuerman 2009), zal ik me hier beperken tot een korte recapi-
tulatie van de theorie van de maatschappelijke versnelling. Mijn
meer algemene doel is de rehabilitatie van een veel ouder con-
cept van de kritische theorie dat al door Marx en de vroege
Frankfurter Schule werd ontwikkeld, maar vervolgens is overge-
nomen door zowel Habermas als Honneth: het begrip van de
vervreemding. Ik zal de these verdedigen dat maatschappelijke
versnelling in haar huidige, ‘totalitaire’ vorm leidt tot belangrij-
ke en empirisch waarneembare vormen van maatschappelijke
vervreemding die kunnen worden beschouwd als de grootste
hindernissen voor de verwerkelijking van een modern concept
van het ‘goede leven’ in de laatmoderne samenleving. Daarom
zal ik in het tweede (en belangrijkste) deel trachten een model te
schetsen van een ‘kritische theorie van de maatschappelijke ver-
snelling’ dat het begrip van de vervreemding als zijn belangrijk-
ste gereedschap heeft, maar ook de begrippen ‘ideologie’ en
‘valse behoeftes’ opnieuw probeert te formuleren en nieuw leven
probeert in te blazen.
      Uiteindelijk kan ik het eerste deel van de fundamentele vraag
naar het goede leven echter niet volledig negeren. Op welk (on-
gearticuleerd) idee van het goede leven is de kritische theorie van
de maatschappelijke versnelling gebaseerd? In de laatste pagina’s
van dit essay zal ik die vraag als het ware achterstevoren trachten
te beantwoorden. Aangezien ik ‘vervreemding’ beschouw als de
negatie van het goede leven, kunnen we het eerste deel van de
vraag als volgt herformuleren: Wat is het andere van de vervreem-
ding? Wat is een niet-vervreemd leven? Critici van het concept van
de vervreemding wijzen er al geruime tijd terecht op dat veel vor-
men van vervreemding nu eenmaal onvermijdelijk zijn en zelfs
een wenselijk deel uitmaken van elk mensenleven. Een theorie of
een politiek die erop is gericht de vervreemding met wortel en
tak uit te roeien, is daarmee zonder meer gevaarlijk en potentieel
totalitair. In het tweede deel van dit boek wordt dan ook niet ge-
streefd naar een idee van een volkomen vervreemdingsloos le-
ven, maar naar momenten van niet-vervreemde menselijke erva-
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ring. Ik hoop dat die momenten ons een nieuwe norm verschaf-
fen voor de beoordeling van de kwaliteit van het leven. Ook als
dit te optimistisch zou blijken te zijn, mogen we toch in elk geval
hopen dat we op deze manier een fundament leggen voor een
kritische theorie die de tendensen en structuren kan identifice-
ren die de mogelijkheid van dergelijke momenten ondermijnen.

Ik wil de volgende mensen bedanken voor hun onschatbare hulp
bij de voltooiing van dit manuscript: Jens Beljan, Robert Die-
trich, Sigrid Engelhardt, Claus Krogholm, Asger Soerensen en
André Stiegler.
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hoofdstuk 1

Wat is maatschappelijke versnelling?

Waar draait het in de moderne tijd eigenlijk om? Mijn these is dat
sociologie en sociale filosofie kunnen worden begrepen als reac-
ties op de ervaringen van de modernisering.1 Deze vormen van
sociaal denken ontstaan in het kader van de ervaringen die indi-
viduen hebben van de dramatische veranderingen in de wereld
waarin ze leven, zeker wanneer die de structuur van de samenle-
ving en het maatschappelijk leven zelf betreffen. In de gangbare
literatuur over de moderne tijd en de modernisering worden de-
ze veranderingen meestal geïnterpreteerd en bediscussieerd als
processen van rationalisatie (bijvoorbeeld bij Weber en Haber-
mas), (functionele) differentiatie (bijvoorbeeld bij Durkheim en
Luhmann), individualisering (bijvoorbeeld bij Georg Simmel en
vandaag de dag bij Ulrich Beck) of domesticatie en commodificatie
(bijvoorbeeld bij theoretici van Marx tot Adorno en Horkheimer,
die hun aandacht richten op de toename van de menselijke pro-
ductiviteit en de opkomst van de instrumentele rede). Dat heeft
ertoe geleid dat deze begrippen stuk voor stuk het onderwerp
zijn geworden van eindeloze herdefinitie in boeken en debatten.
      Laten we de standaardsociologie echter een ogenblik buiten
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1. Althans in de door Axel Honneth (1994) voorgestelde interpretatie. Voor een
nieuwe interpretatie van de sociologische theorie als reactie op ervaringen van
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beschouwing laten en ons richten op de talloze culturele zelfbe-
schouwingen van de moderne tijd. Wanneer we die wat nauw-
keuriger onderzoeken, zien we dat er aan de sociale theorieën
iets ontbreekt. Auteurs en denkers van Shakespeare tot Rousseau,
van Marx tot Marinetti en van Charles Baudelaire tot Goethe,
Proust en Thomas Mann,2 wijzen vrijwel allen in dezelfde be-
woordingen (altijd met verbijstering, en vaak met grote bezorgd-
heid) op een versnelling van het maatschappelijk leven, of meer
bepaald op een versnelde transformatie van de materiële, sociale
en geestelijke wereld. Dit gevoel dat de wereld om ons heen zich
voortdurend versnelt, is feitelijk een constante voor de moderne
mens. Zo stelt James Gleick in 1999 in zijn boek Faster (al in de
ondertitel) de diagnose ‘the acceleration of just about every -
thing’, terwijl Douglas Coupland in zijn alom geprezen boek 
Generatie X (ook al in de ondertitel) spreekt van ‘vertellingen voor
een versnelde cultuur’. Peter Conrad (1999: 9) begint zijn monu-
mentale cultuurgeschiedenis met de volgende vaststelling: ‘Mo-
dernity is about the acceleration of time’, terwijl Thomas H.
Eriksen (2001: 159) het kernachtig als volgt formuleert: ‘Moder-
nity is speed.’
      Wat hebben de sociale wetenschappen hierover te zeggen?
Dit gevoel dat er belangrijke veranderingen gaande zijn in de
maatschappelijke tijdsstructuur is in de ‘klassieke’ sociologi-
sche theorieën wel degelijk terug te vinden, bijvoorbeeld wan-
neer Marx en Engels in Het communistisch manifest beweren dat ‘al
het feodale en al het vaststaande verdampt’; wanneer Simmel de
verhoging van het zenuwleven en de snelheid van de zich veran-
derende maatschappelijke ervaringen identificeert als centrale
kenmerken van het leven in de grote stad (en daarmee in de mo-
derne tijd); wanneer Durkheim anomie definieert als het waar-
schijnlijke gevolg van sociale veranderingen die zich zo snel vol-
trekken dat nieuwe vormen van moraal en solidariteit niet snel

14
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genoeg kunnen ontstaan; of wanneer Weber Benjamin Franklin
in zoverre volgt dat hij de protestantse ethiek begrijpt als een
ethiek van de rigoureuze tijdsdiscipline die de verspilling van tijd
ziet als ‘de eerste en principieel ernstigste aller zonden’.3 De
klassieke auteurs werden dus in elk geval deels gemotiveerd
door een uitgesproken gevoeligheid voor de processen van de
versnelling die ze in moderne samenlevingen opmerkten. Na
hen werd de sociologie echter tamelijk atemporeel en vertrouw-
de ze op statische begrippen, waarbij de voormoderne en de mo-
derne samenlevingen vaak simpelweg tegenover elkaar werden
geplaatst, alsof samenlevingen op een bepaald moment, van de
ene op de andere dag, plots modern worden en dat vervolgens
ook onveranderd blijven.
      We hebben daarom dringend behoefte aan een systematische
theorie en een overtuigend begrip van wat maatschappelijke ver-
snelling is. In wat hierna volgt, zal ik proberen deze behoefte te
vervullen.
      Zelfs de meest voor de hand liggende vraag waarop een der-
gelijke theorie antwoord zou moeten geven, blijkt al verbazing-
wekkend lastig. Wanneer we de sociologische literatuur over het
onderwerp bekijken, kunnen we ons niet aan de indruk onttrek-
ken dat er een volstrekte chaos heerst. Wat wordt er in moderne
samenlevingen eigenlijk versneld? Er is sprake van een versnel-
ling van het leven, de geschiedenis, de cultuur, het politieke leven,
de samenleving of soms zelfs van de tijd zelf (zie bijvoorbeeld
Gurvitch 1963; Schmied 1985: 86-90). Sommige waarnemers
stellen zonder veel omhaal vast dat in de moderne tijd gewoon
alles lijkt te worden versneld. Het ligt echter voor de hand dat tijd
niet in de strikte zin van het woord kan worden versneld, en niet
alle processen van het maatschappelijk leven versnellen zich.
Een uur is een uur en een dag is een dag – dat staat los van of wij
de indruk hebben dat ze snel zijn verlopen of juist niet. Ook
zwangerschappen, verkoudheden, jaargetijden en de tijd die no-

15
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dig is voor een opvoeding lijken zich zeer waarschijnlijk niet te
versnellen. Bovendien is het onduidelijk of we wel van één proces
van maatschappelijke versnelling, in enkelvoud dus, kunnen
spreken, aangezien we toch enkel een reeks mogelijk opzich-
zelfstaande fenomenen van de versnelling kunnen aanwijzen,
bijvoorbeeld in de sport, de mode, de manier waarop videomate-
riaal wordt gemonteerd, het transport, en de steeds meer op de
korte termijn gerichte arbeidsmarkt. Tegelijkertijd zien we bo-
vendien enkele fenomenen van de maatschappelijke verlangza-
ming en sclerose. Een laatste conceptueel probleem van de maat-
schappelijke versnelling is gelegen in het categoriale verband
met de samenleving zelf: kunnen we wel spreken van een ver-
snelling van de samenleving zelf ? Is er niet eerder sprake van een
versnelling van processen binnen een (min of meer stabiele) so-
ciale orde?
      In wat volgt ontwikkel ik een analytisch kader dat ons in elk
geval principieel in staat moet stellen om een theoretisch gron-
dig en empirisch te rechtvaardigen (of in elk geval te falsifiëren)
antwoord te geven op de vraag wat het voor een samenleving zou
kunnen betekenen wanneer deze zich versnelt, en in welke op-
zichten westerse samenlevingen kunnen worden beschouwd als
versnellingssamenlevingen.
      Het ligt nogal voor de hand dat er niet één universeel model
denkbaar is voor de versnelling van alles. Integendeel zelfs: som-
mige processen worden langzamer, zoals het verkeer in een ver-
keersopstopping, terwijl andere hardnekkig weerstand blijven
bieden tegen elke poging om ze te versnellen, bijvoorbeeld het
verloop van een verkoudheid. Toch zijn er ongetwijfeld veel
maatschappelijke fenomenen waarop we met recht het begrip
van de versnelling kunnen toepassen. Atleten lijken nog altijd
sneller te kunnen rennen en zwemmen; fastfood, speeddaten,
powernaps en drive-inbegrafenissen laten zien hoe vastberaden
we zijn om het tempo van onze dagelijkse handelingen te verho-
gen. Computers werken steeds sneller, transport en communi-
catie kosten nu nog maar een fractie van de tijd die ze honderd
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jaar geleden nodig hadden, mensen lijken steeds korter te slapen
(wetenschappers hebben vastgesteld dat het gemiddelde aantal
uren dat er wordt geslapen sinds de negentiende eeuw is afgeno-
men met twee uur, en sinds de jaren zeventig met rond de dertig
minuten; vergelijk Garhammer 1999: 378), en zelfs onze buren
lijken steeds vaker te verhuizen.
      Maar al zouden we kunnen aantonen dat deze veranderingen
niet toevallig zijn maar een systematisch patroon volgen, zou-
den we dan in staat zijn iets aan te wijzen wat al deze onderling
sterk verschillende processen gemeenschappelijk hebben, zodat
we ze onder het ene begrip van de sociale versnelling kunnen
scharen? Ik zou willen stellen dat het antwoord hierop in elk ge-
val niet zonder meer ‘ja’ kan zijn. Wanneer we de aangegeven
bandbreedte van de fenomenen nauwkeuriger bekijken, wordt
echter duidelijk dat we die in drie zowel analytisch als ook empi-
risch te onderscheiden categorieën kunnen verdelen, namelijk
de technische versnelling, de versnelling van de maatschappelij-
ke verandering, en de versnelling van het levenstempo. In wat
volgt zal ik om te beginnen deze drie categorieën van de versnel-
ling presenteren. Daarna ga ik in op de samenhang tussen de
verschillende sferen van de versnelling en zal ik de mechanis-
men en drijvende krachten onderzoeken die eraan ten grondslag
liggen. In hoofdstuk 2 en 3 bespreek ik enkele problemen van
een sociologische analyse van ‘versnellingssamenlevingen’ die
het gevolg zijn van het feit dat we nu eenmaal rekening moeten
houden met een reeks maatschappelijke fenomenen waarvan de
snelheid constant blijft of zelfs terugloopt.

      1.   Technische versnelling

De eerste, meest voor de hand liggende en eenvoudigst te meten
vorm van versnelling is de internationale toename van de snel-
heid van doelgerichte transport-, communicatie- en productiepro-
cessen, die we kunnen definiëren als technische versnelling. Ook

17
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