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INLEIDING 

Verschillende recente onderzoeken in Wittgensteins nalatenschap hebben tot een geheel 

nieuwe interpretatie van zijn latere filosofie geleid. De uitkomsten zijn eenduidig en verschaffen 

voor het eerst de mogelijkheid de fundering te beoordelen die Anthony Giddens met deze filosofie 

voor zijn institutionele handelingstheorie heeft aangebracht. Deze socioloog baseert zijn duiding 

van de latere filosofie op de "Philosophical Investigations". Uit de recente onderzoeken blijkt dat 

het vrijwel onmogelijk is om met behulp van alleen dat boek, los van de rest van de nalatenschap, 

tot een juiste interpretatie te komen. Een beoordeling van Giddens' sociale theorievorming hangt 

samen met zijn prominente plaats in de sociologie, maar in het bijzonder met twee kenmerken 

daarvan. De noodzaak van een oplossing voor het probleem van het dualisme tussen 

theorievorming over actor en samenleving of over het micro- en macroniveau in de sociologie 

wordt algemeen onderschreven. Giddens stelt daarentegen dat deze problematiek ten onrechte 

centraal blijft staan. Vervolgens wijkt zijn standpunt over de inhoud van de latere filosofie 

fundamenteel af van de meeste andere duidingen. Deze filosofie is in zijn ogen niet-linguïstisch 

van aard zoals de meeste andere sociaal wetenschappelijke aanwendingen stellen. Linguïstisch 

houdt in dat Wittgenstein een betekenistheorie zou hebben ontwikkeld. De theorie verklaart op 

wetenschappelijke wijze de sociale constitutie van betekenis, bijvoorbeeld door de vaststelling van 

een consensus over een regel. Deze twee kenmerken van Giddens' werk vormen de reden voor 

het hier uitgevoerde onderzoek naar de fundering die hij in de latere filosofie van Wittgenstein voor 

de sociale theorievorming heeft gevonden. 

De bekendste verschijningsvorm van het dualisme in de sociologie is een objectivistische 

en een subjectivistische theoretische oriëntatie waarmee min of meer dezelfde verschijnselen 

moeten worden verklaard. Dit is de tegenstelling die zo vaak is opgemerkt tussen de benadering 

van Émile Durkheim en Max Weber, van de dwang die een sociaal geheel uitoefent en de 

subjectieve betekenisverlening door de actor. Met "objectivisme" is tot uitdrukking gebracht dat de 

dwang een bijna dingachtig karakter kan hebben zoals de muren van een huis gedrag reguleren. 

Sociale ongelijkheid is een voorbeeld hoe de inrichting van het leven van actoren wordt beperkt. 

Met "subjectivisme" is benadrukt dat er verschillende definities van een handelingssituatie mogelijk 

zijn. In plaats van zelfdoding kan bijvoorbeeld een natuurlijke doodsoorzaak worden opgegeven. 

Een gemeenschappelijke betekenis wordt in een sociale interactie geconstrueerd. Deze 

tegenstelling keert terug in vooronderstellingen over de werking van het bewustzijn. Daarin kunnen 

mentale voorstellingen volgens de ene auteur dwingend zijn en voor anderen als resultaat van 

reflectie makkelijk veranderbaar zijn. Het tegenover elkaar blijven staan van macrotheorieën over 

collectieve verschijnselen en microtheorieën over de interactie tussen actoren komt in feite neer 

op het verschil tussen het subjectivisme en het objectivisme. Met vergelijkbare vooronderstellingen 

wordt een nivo primair geacht voor de verklaring van sociale verschijnselen. De oplossing van 

deze problematiek is dat de aparte theorievorming over actoren en collectieviteiten adequaat met 

elkaar zijn verbonden. Tot nu toe is elke synthese van het individuele handelingsnivo met een 
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institutioneel nivo mislukt. In elke poging doet zich een polarisatie voor op het ene of het andere 
gebied. 

Giddens heeft in een langdurig project de uitgangspunten van de sociologie vastgesteld. 

De conclusie is dat de problematiek van het dualisme met een handelingstheorie kan worden 

overstegen. In één begripsmatige beweging zijn concepten als actoren gemeenschap of handelen 

en institutie vervangen door "duality of structure". In de latere filosofie van Wittgenstein is 

vastgesteld dat de constitutie van betekenis regelgeleid is. Een "structure" is het geheel van regels 

waarmee een wijze van handelen kan worden herhaald en betekenis krijgt. "Dualiteit" houdt in dat 

een geheel van institutionele regels zowel medium als resultaat is van een praktijk van handelen. 

Met het begrip is aangegeven dat regels alleen in een "practice" van handelen voortbestaan of 

veranderen. Instituties zijn geheel verweven met het handelen. Dit is het tweede kenmerk van 

Giddens' positie in de sociologie. In zijn interpretatie van regelgeleid gedrag wordt geen theorie 

aan Wittgenstein toegeschreven waarin de betekenis van een handeling wordt verklaard met 

bijvoorbeeld een sociale conventie waaraan men zich dient te houden. Betekenis wordt 

geconstitueerd door een beheersing van regels die zich in het handelen toont. "Duality" impliceert 

ook een kritiek op de inhoud die doorgaans in de sociale wetenschappen aan "structuur" wordt 

gegeven. Daarin ligt de nadruk niet op de beheersing door de actor van regels, maar op dwang 

waardoor handelingsmogelijkheden beperkt worden. Giddens' conclusie is: "Structure thus is not 

to be conceptualised as a barrier to action, but as essentially involved in its production.'" 

Op deze wijze is de institutionele handelingstheorie omschreven die volgens Giddens 

ontbreekt in de sociale wetenschappen en een uitgangspunt voor de sociologie vastgesteld dat 

buiten de gangbare grondslagen ligt. Giddens distantieert zich van de oude syntheses, zoals van 

Talcott Parsons, en van recente pogingen. Zijn kritiek op Parsons is nog uitvoerig. Aan nieuwe 

versies als combinaties van bepaalde micro- en macrosociologieën wijdt hij nog maar een 

zijdelingse opmerking. De overstijging van het dualisme is door geen van zijn critici opgemerkt. Zijn 

werk wordt integendeel beschouwd als een vervolg op de synthesepoging van Parsons. Een 

vervolg dat zij in meerderheid als mislukt beschouwen. De geschiedenis van de sociologie is 

grotendeels geschreven in de termen van het dualisme. Giddens' werk is tot onderdeel van deze 

geschiedschrijving gemaakt, ondanks het feit dat hij zich daarvan distantieert. Vrijwel elke inleiding 

in het wetenschapsgebied van de sociologie is opgezet vanuit het tweeledige perspectief van de 

actoren zijn maatschappelijke omgeving of van een overbrugging daarvan. Een voorbeeld van het 

laatste is de Inleiding van Norbert Elias. Hij benadrukt eerst de verbinding die het begrip figuratie 

tot stand brengt. Later maakt hij duidelijk welke theoretische tegenstellingen uit het werk van 

Parsons daarmee zijn vermeden. Giddens' Inleiding in de sociologie brengt de overstijging van dit 

soort thema's tot uitdrukking. Hij verwijst daar bijvoorbeeld met de volgende metafoor naar: "We 

should understand human societies to be like buildings that are at every moment being 

reconstructed by the very bricks that compose them."2 
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Dit onderzoek naar een sociaal wetenschappelijke aanwending van de latere filosofie gaat 

niet over het dualisme. Het onderwerp is de afleiding en invulling van de handelingstheorie van 

Giddens. "Self en "society" worden in deze theorie niet opgevat als complementaire aspecten van 

een sociopsychologisch proces. Ter oriëntatie zal alleen op een aantal punten wat informatie over 

deze problematiek worden aangereikt. Ten eerste ter bepaling van de plaats die de vraagstelling 

van het onderzoek in de sociologie inneemt. Een tweede punt heeft te maken met de richting 

waarin recente synthesepogingen zich ontwikkelen. In deze oplossingen voor het dualisme wordt, 

in de vorm van betekenistheorieën, in toenemende mate een beroep gedaan op de latere filosofie 

van Wittgenstein. Vervolgens wordt hier aandacht aan besteed voor een juist begrip van Giddens' 

kritiek op deze problematiek en op zijn overstijging daarvan. Hij heeft bijvoorbeeld kritiek geleverd 

op de oude synthesepoging van Parsons. Een laatste oriëntatiepunt is nodig ter plaatsing van de 

kritiek op de resultaten van het theoretisch project die Giddens ten onrechte binnen de polen van 

het dualisme plaatsten. Ten behoeve van het eerste punt zal, voor een verdergaande toelichting 

op de opzet en resultaten van het onderzoek wordt gegeven, de ontwikkeling van het dualisme na 

de Tweede Wereldoorlog worden geschetst met een paar uitspraken van sociologen die zich 

daarbij betrokken voelen. 

In de sociologie is een intensieve uitwisseling ontstaan van inzichten en 

onderzoeksresultaten tussen theoretische stromingen die kort geleden nog van elkaar afgegrensd 

waren door uitgangspunten als "interpretatief handelen" en "structuur". Een simpele indeling van 

twee sociologieën in de periode tussen 1960 en 1980 lijkt hiermee veranderd te zijn in een 

vruchtbaar verkeer tussen auteurs die weliswaar van elkaar blijven verschillen in de keuze voor 

een collectivistisch, individualistisch of situationeel vertrekpunt, maar overeenkomen in het zoeken 

naar verbanden tussen het micro- en het macroniveau in de bestudering van het object. Deze 

ontwikkeling doet zich voor in stromingen als de ruiltheorie, het symbolisch interactionisme, in de 

gevestigde theorievorming van het neofunctionalisme van Jeffrey Alexander en ook in de 

programma's tot de ontwikkeling van een cultuursociologie van Robert Wuthnow en Margaret 

Archer. Zo kan volgens een recent literatuuroverzicht van George Ritzer over deze ontwikkeling 

de sociologie na de Tweede Wereldoorlog worden ingedeeld in drie perioden: een oude synthese 

rondom het structureel-functionalisme van Talcott Parsons, een periode van dualisme en 

confrontatie nadat het functionalisme haar dominante positie heeft verloren en een periode van 

kritiek op de eenzijdigheid van het dualisme waarin de contouren van de "nieuwe synthese" 

zichtbaar worden.3 Ritzer ziet Giddens' werk als een aanzet tot synthese. 

Het belang van een onderzoek naar de basis van de handelingstheorie van Giddens moet 

in het licht worden gezien van de successie van pogingen om de tweedeling in de sociologie te 

verzachten. De aan de hand van Ritzer geschetste ontwikkelingslijn betekent een toename van 

complexiteit. De oorspronkelijk als een duidelijke tegenstelling ervaren theoretische oriëntatie van 

Weber en Durkheim moet worden genuanceerd. Beide auteurs geven, volgens Parsons, al 

mogelijke verbindingen aan tussen subjectieve betekenisverlening door het individu en de dwang 
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die van het "conscience collective" uitgaat. Als de oude synthese van Parsons wordt aangevallen 

ontwikkelt zich binnen elk van de brede theoretische oriëntaties in de sociologie een grote 

verscheidenheid aan stromingen. In de periode van de confrontatie wordt de ethnomethodologie 

van Garfinkel en de fenomenologische aanpak van Berger en Luckmann lijnrecht tegenover het 

Franse structuralisme en de systeemtheorie van Luhmann gesteld. De aanzetten tot een nieuwe 

synthese kunnen, volgens de theoretici die Ritzer aanhaalt, alleen uit praktische overwegingen via 

een eenvoudige tweedeling van Durkheim versus Weber worden ingedeeld. In feite is er een scala 

ontstaan van aan de ene kant de pretentie van een bepaalde oplossing, zoals Elias' 

figuratiesociologie als alternatief voor Parsons, tot de pretentie van Alexander van een laten 

samengaan van de hele diversiteit aan theoretische scholen. Een verschil tussen de "nieuwe 

synthese" en Parsons is de geleidelijke explicitering dat de diversiteit aan theoretische oriëntaties 

met een betekenistheorie kan worden gereduceerd. Parsons verwijst, als een van zijn bronnen, 

naar de theorie over de sociale constitutie van betekenis van George Herbert Mead van de 

"symbolic act". De totstandkoming van betekenis ligt volgens hem echter nog grotendeels besloten 

in de waarden die het handelen van de actor oriënteren en bepalen. Elias publiceert op late leeftijd, 

als legitimatie voor de synthese met de figuratiesociologie en zijn kritiek op Parsons, al een meer 

op zichzelf staande betekenistheorie.4 De mate waarin veronderstellingen van een 

betekenistheorie als de oplossing duidelijk worden gemaakt verschilt ook nog in nieuwe syntheses 

zoals van Alexander of Knorr-Cetina. Bij een auteur als Margeret Gilbert is deze theorie het enige 

uitgangspunt voor de oplossing van het dualisme geworden. 

De literatuur in de Nederlandse sociologie over het dualisme is nog nooit geordend. In een 

overzichtswerk van Cees Klaassen wordt Anton Zijderveld niet genoemd, terwijl hij een soortgelijk 

boek aan dit onderwerp heeft gewijd. Hetzelfde geldt voor een uitgebreide kritiek op de bekende 

oude synthesepoging door Peter Berger en Thomas Luckmann. Ondanks het feit dat Klaassen een 

belangrijk deel van zijn overzicht aan deze poging besteedt, verwijst hij niet naar Gerard de Vries 

die deze kritiek heeft gegeven.5 Door de auteurs die Giddens in de Nederlandse sociologie hebben 

geïntroduceerd, is hij niet geplaatst ten opzichte van de bovengenoemde auteurs. Zij gaan ook niet 

in op zijn verwerking van de latere filosofie van Wittgenstein.6 

Volgens sommige sociologen ligt de oplossing voor het klassieke dilemma in de sociale 

theorievorming in het goed volgen van de ontwikkelingen in de samenleving. Zo stelt Dick Pels dat 

de verbinding tussen het micro- en macroniveau die indertijd door Durkheim en Parsons is gelegd 

niet meer adequaat kan zijn: "Al deze oplossingen verliezen aan krediet in het licht van eigentijdse 

processen van differentiatie of zelfs desintegratie die het sociale object op tal van manieren 

'uitdunnen', vager maken, en jn factoren ontbinden."7 De onderwijssocioloog Han Leune huldigt 

dezelfde opvatting; hij laat zich ook leiden door wat in de samenleving voorvalt. Alleen overziet hij 

een ontwikkeling gedurende meer dan duizend jaar en blijft hij trouw aan Durkheim en Weber. 

Leune stelt dat de spanningsverhouding tussen individu en maatschappij die de grondleggers van 

de sociologie hebben vastgesteld een blijvend kenmerk van het object is: "Individuele vrijheid en 
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sociale cohesie verhouden zich als communicerende vaten: meer van het één is meestal minder 

van het ander". De vloeiende beweging tussen de "vrijheid" van het individu en de "cohesie" van 

de maatschappij is begrensd door een institutionele wetmatigheid: "Geen samenleving kan 

bestaan en zeker niet voortbestaan zonder bindende waarden en normen."8 Daartegenover 

onthoudt Zygmunt Bauman zich van boude empirische uitspraken. De geschiedenis van de 

sociologie is weliswaar verweven met de ontwikkeling naar een hoog-moderne samenleving maar 

hij wil verhelderen wat in sociaal theoretische zin schuil kan gaan achter het door verschillende 

sociologen geuite verlangen naar solide instituties.9 

Leune ziet zijn historische generalisatie van een afwisselende gerichtheid in het sociale 

denken op individuele eenheden of collectiviteiten als een leidraad voorde sociologie. Zij dient nu 

eens complementair te zijn aan een fragmentarisering van de samenleving en dan weer aan teveel 

nadruk op de gemeenschap. Bauman neemt een kritischer standpunt in en vraagt zich af of veel 

sociologische begrippen nog aansluiten bij een hoog-moderne maatschappij. Het lijkt terecht te 

twijfelen aan de geldigheid van sociaal theoretische begrippen rond de tegenstelling individu en 

gemeenschap. De inhoud van een concept als sociale cohesie kan niet geijkt blijven door 

associaties met een dorpse samenleving van honderd jaar geleden. Volgens Bauman wijst het 

toenemende gebruik van verschillende vormen van wetenschappelijke kennis in het alledaagse 

sociale leven ook op de noodzaak van een andere conceptualisering. Hij ontleent hiervoor het 

begrip reflexiviteit aan Giddens dat verwijst naar het gebruik dat actoren van verschillende 

deskundigheden maken. Bauman schrijft echter ten onrechte aan hem toe dat zijn doel in de 

sociale theorievorming een nieuwe balans is. Dit blijkt uit Bauman's kritiek dat het sociale karakter 

van "structuur" niet is ontwikkeld. Giddens definieert structuur met reden niet als sociaal omdat de 

betekenissen in het handelen niet sociaal geconstitueerd zijn. Uit de citaten uit het werk van 

Bauman, Pels en Leune komt naar voren dat de verbinding tussen het micro- en het macroniveau 

een grote uitdaging blijft in de sociale wetenschappen. 

Pels en Bauman maken in hun theoretische zoektocht gebruik van Giddens' werk. Zij 

blijven echter zoeken naar een bevredigende oplossing voor het dualisme. In die mate dat zij in 

hun verwijzingen diens afwijzing van de problematiek niet opmerken. Volgens Giddens heeft 

handelen betekenis door de institutionaliteit die daar intern mee is verbonden. In alle micro- en 

macrosociologieën en oplossingen voor deze tweedeling worden instituties extern aan het 

handelen opgevat. Bijvoorbeeld als een bewustzijnstoestand die vervolgens met de handeling 

moet worden verbonden of als de dwang in het sociaal systeem die aan het handelen moet 

worden gerelateerd. 

De later ontwikkelde overbruggingen van de theoretische oriëntaties rond de actor en de 

samenleving worden steeds ingewikkelder. Zo heeft een auteur homologieën geconstateerd en 

verbindingslijnen gelegd tussen conglomeraten van theorievorming. Een andere auteur gaat ervan 

uit dat cognitieve processen het sociale leven van actoren weerspiegelen. Beide auteurs gaan 

impliciet van een theorie uit die de betekenis van het handelen verklaard. In andere nieuwe 
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syntheses zoals van Jeff Coulter en Margeret Gilbert zijn dit soort verklarende veronderstellingen 

expliciet gemaakt met een betekenistheorie. Ludwig Wittgenstein is de belangrijkste filosoof in de 

twintigste eeuw die zich heeft gericht op de constitutie van betekenis. Het ligt voor de hand dat de 

laatstgenoemde twee auteurs gebruik maken van zijn filosofie en zij, in een lijn met de algemene 

duiding, zijn latere werk als een sociaal-linguïstische betekenistheorie opvatten. Aan deze 

theorieën gaat nog de oudere toepassing van regelgeleid handelen van Herman van Gunsteren 

vooraf. Aangezien Giddens een linguïstisch uitgangspunt voor de sociale wetenschappen afwijst 

is een kritiek op dit soort toepassingen van de latere filosofie van belang voor een verduidelijking 

van de institutionele handelingstheorie. Voor de kritiek op Giddens' theorie, op met hem verwante 

auteurs en de Wittgensteiniaanse oplossingen voor het dualisme worden de criteria ontleend aan 

de recente interpretaties van de latere filosofie. 

Indien de handelingstheorie van Giddens overeenkomt met Wittgensteins filosofie dan zijn 

instituties als een structuur van regels verweven met het handelen. Deze verwevenheid bestaat 

uitsluitend in een "practice" van handelen. In de interpretatie van een actuele vorm van handelen 

worden bepaalde institutionele regels onder woorden gebracht. Een interpretatie houdt altijd de 

mogelijkheid van verandering van gedrag in. De gevestigdheid van een structuur van regelgeleid 

gedrag kan verschillen en regels kunnen daarnaast de handelingspraktijken van meer of minder 

mensen omvatten. De mogelijkheden tot interpretatie hangen af van de diepte van de 

sedimentatielagen van regels. Een voorbeeld van sedimentatie en verandering is het algemene 

handelingspatroon van partners die een intieme relatie hebben. Hun regels zijn eeuwenlang 

gevestigd en tegelijkertijd wordt er in het handelen geleidelijk een verandering tot stand gebracht 

naar een democratische omgang. 

Giddens heeft een structuratietheorie ontwikkeld waarmee de mate waarin bepaalde 

vormen van handelen wel of niet voorkomen sociologisch kan worden onderzocht. Volgens de 

dubbele hermeneutiek van deze theorie zijn de sociologiebeoefening en de hermeneutiek in 

alledaagse handelingspraktijken met elkaar verbonden en verlopen zij in een bepaald opzicht 

identiek. De parallel is dat de sociologie eveneens handelingsregels zichtbaar maakt. Een 

belangrijk verschil zit in de schaal waarop sociologen dat doen. Zij dienen dat op een 

systematische, kritische manier te doen en rekening te houden met de historische dimensie van 

het handelen. Het verband tussen de twee interpretaties van gedrag wordt gelegd door een 

aanbod van sociale kennis vanuit de sociale wetenschappen en door actoren die behoefte hebben 

aan meer inzicht in hun handelingspraktijken. Aan het verloop van deze wisselwerking meten 

actoren de relevantie van sociaal wetenschappelijke kennis af. Zij komen de afgeleide vormen 

daarvan in allerlei media tegen. Bij verstoring van een intieme relatie kunnen de partners vaak zelf 

voorde oplossing van hun probleem in een bepaalde mate therapeutische kennis toepassen. Nog 

een illustratie van het belang van een methodische sociaal wetenschappelijke analyse voor het 

alledaagse leven is de "Slag op het Merelveld" in 1369 in Kosovo. Veel van de politionele en 

militaire activiteiten die na de afschaffing van de autonomie van dat gebied in 1989 zijn 
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ondernomen, worden gerechtvaardigd met de historische mythe die Serven over deze Slag 

hebben gebricoleerd. Het inzicht in een dubbele hermeneutiek maakt het mogelijk de overname 

in handelingspraktijken van nationaliteitsbevorderende mythes en van de resultaten van het 

kritisch onderzoek daarnaar te volgen. 

De twee hermeneutische niveau's zijn logisch verbonden. Een empirische demonstratie 

van dit verband is in de huidige moderne samenleving niet nodig. De algemeenheid van de 

toepassing van sociaal wetenschappelijke kennis door actoren in het sociale leven blijkt uit het 

verkoopsucces van "Hoe God uit Jorwerd verdween". Daarmee wordt geen mythe gepropageerd 

maar vergelijken lezers, in een voltooide natie-staat, hun eigen sociale verleden met het 

ontwikkelingsproces van een dorpsgemeenschap. In het boek van Geert Mak wordt beschreven 

hoe tijdens het proces naar een hoog-moderne samenleving Jorwerd geleidelijk de kenmerken van 

een dorp verliest. De titel verwijst naar een belangrijk onderdeel van dit gebeuren: het verdwijnen 

van een gemeenschappelijke levensovertuiging. In de bestseller stelt de lezer vast dat de 

universele kenmerken van een dorp, die een invloedrijk cultureel antropoloog als Robert Redfield 

ondermeer bij de Maya's heeft vastgesteld, in zijn samenleving niet meer bestaan. De toenemende 

toepassing van dit soort kennis vormt een dubbele demonstratie van de potentialiteit van Giddens' 

inzicht. Het blijkt hoe gewoon het gebruik van kennis buiten de universiteit is en de lezer stelt vast 

dat het begrip dorpsgemeenschap in een ver verleden thuishoort. Later omschrijft hij de 

wisselwerking tussen beide soorten kennis in de dubbele hermeneutiek met het begrip reflexiviteit. 

Giddens heeft twee methodologieën geïntroduceerd waarmee reflexiviteit en haar gevolgen 

kunnen worden onderzocht. Hij kenmerkt de relatie tussen de twee hermeneutieken op grond van 

de institutionele handelingstheorie als logisch. Een onderzoek naar de basis van deze theorie 

levert een antwoord op voor vragen over dit logische karakter en over de methodologieën die 

onderzoek naar deze wederkerige relatie mogelijk maken. 

De institutionele handelingstheorie lijkt overeenkomsten te hebben met de resultaten van 

de recente interpretaties van de latere filosofie. Zo houdt het niet-linguïstische kenmerk van de 

theorie kennelijk in dat Giddens zich keert tegen de ontwikkeling van een theorie die de constitutie 

van betekenis wetenschappelijk aan de hand van regels verklaart. De overeenkomst is dat in de 

latere filosofie door Wittgenstein elke betekenistheorie onderuit is gehaald. Een structuur van 

regels is autonoom. De vraag in dit onderzoek is of dat soort overeenkomsten tussen de recente 

inzichten in de latere filosofie en Giddens inderdaad aanwezig zijn. Het tweede kenmerk van de 

positionering van zijn werk geeft aan dat deze relatie waarschijnlijk bestaat. Hij verwijst regelmatig 

naar deze filosofie als hij de vooronderstelling afwijst dat een sociale structuur dwang op mensen 

uitoefent of een betekenis op de werking van het bewustzijn berust. De weg die Giddens heeft 

gevolgd wordt verder doorgetrokken, verbreed en gemarkeerd. Hij geeft noodgedwongen 

samenvattingen van de belangrijkste inzichten die hij aan Wittgensteins "Philosophical 

Investigations" ontleent. Nu is een eenduidige interpretatie van de manuscripten beschikbaar. Er 

zijn nu genoeg aanwendingen beschikbaar waarin een betekenistheorie aan Wittgenstein wordt 
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toegeschreven. Door een kritische vergelijking daarmee kan men "de weg" naar de inhoud van de 

latere filosofie makkelijker blijven volgen. Giddens hanteert het begrip handelingstheorie dat 

misschien verwisseld kan worden met een betekenistheorie zoals in de andere aanwendingen. De 

onduidelijkheid is opgeheven en men komt niet in een berm terecht indien Giddens net als 

Wittgenstein louter doelt op de beschrijving van taalspelen. 

De weg is verbreed door aanwendingen in het onderzoek te betrekken die verwant lijken 

aan Giddens. Geen van deze auteurs die zich op Wittgenstein beroepen verwijzen naar eikaars 

werk. Een van hen refereert alleen later naar de recente interpretaties zonder op het belang voor 

de sociologie te wijzen. De relevantie van het opnieuw bewandelen van Giddens' weg bestaat uit 

het zichtbaar worden van de resultaten van zijn sociaal theoretisch project. Die relevantie is 

vanwege een aantal redenen nu nog groter dan toen hij de resultaten publiceerde. Een reden is 

dat geen enkele criticus van het project de "dualiteit" van structuur heeft opgemerkt en de 

resultaten inmiddels, door het commentaar vanuit de optiek van het dualisme, zijn 

ondergesneeuwd. Na de grondige correctie van de betekenis van het latere werk van Wittgenstein 

voor de filosofie is eenzelfde operatie nodig in de sociologie met betrekking tot de resultaten van 

Giddens' theorievorming. Zijn werk wordt met een vergelijkbare oppervlakkigheid gepercipieerd. 

In een laatste boek over hem is niet alleen, overeenkomstig alle kritiek daarvoor, het sociaal 

theoretisch uitgangspunt niet opgemerkt. De kritiek is ook ongewoon fel geworden. Zijn 

theorieontwikkeling is getypeerd als een contructie van synthetische tradities in de sociologie die 

"the ominous potential of ushering in a new form of totalitarian control" inhouden.10 De "totalitaire" 

politiek waartoe zijn sociologisch werk zou leiden staat haaks op de "democratisering" van de 

democratie die hijzelf centraal stelt. 

Een volgende reden voor het nagaan van Giddens' weg is dat het juiste inzicht in zijn 

"dualiteit van structuur" en in de resultaten van het "project" een voortgaande kritiek op de 

grondslagen van de sociale theorievorming mogelijk maakt. Het onderzoek naar de fundering van 

een institutionele handelingstheorie maakt bijvoorbeeld een kritiek mogelijk op allerlei varianten 

in het gebruik van de latere filosofie. Zo passen politieke theoretici als Pitkin en Danford deze 

filosofie uitgebreid toe. Een paar andere voorbeelden zijn Charles Taylor die bij Wittgenstein steun 

zoekt voor een belangrijke stap in de argumentatie voor zijn "social thesis" over de bindende rol 

die waarden vooreen samenleving hebben en John Morss die een kritiek geeft op uitgangspunten 

van de ontwikkelingspsychologie. Het grootste deel van dit onderzoek is besteed aan het benutten 

van deze verkregen toegang tot Giddens' werk en de kritische toepassing van zijn 

handelingstheorie. Daarin komen begrippen aan bod die van belang zijn voor de analyse van 

hoog-moderne samenlevingen. De kritische toepassingen zijn zowel van een fundamenteel als 

actueel karakter. Het onderzoek gaat onder andere in op de vraag of Max Webers definitie van 

macht logisch klopt. Een antwoord is belangrijk omdat zijn definitie bijvoorbeeld de basis vormt van 

de sociologische bestseller "The McDonaldization of Society". De institutionele handelingstheorie 

en de verheviging van de moderniteit maken een reconceptualisering van kernbegrippen in de 
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sociologie noodzakelijk. Andere uitgewerkte voorbeelden zijn "tijd", "traditie", "reflexiviteit" en 

"burgerschap". Tevens is van belang om vast te stellen of de aanpak van sociologisch onderzoek 

verandert door zijn handelingstheorie. De verkregen toegang tot Giddens' sociologie is van grote 

praktische waarde vanwege zijn veelzijdige belangstelling. De belangrijkste sleutel is dat betekenis 

tot stand komt door de beheersing van een structuur van regels. De constitutie van betekenis 

berust dus niet op één regel die samengaat met één actueel uitgevoerde handeling, maar op een 

geheel van institutionele regels. In de nieuwe interpretaties van de latere filosofie wordt de duiding 

dat betekenis op de uitvoering van een zichtbare handeling berust de "actuality fallacy" genoemd. 

Giddens lijkt deze foute duiding te hebben vermeden. Dit inzicht maakt het mogelijk om 

bijvoorbeeld Michel Foucaults definitie van macht aan te vullen of een kritiek te geven op de 

inhoud die aan "practice" wordt gegeven in omschrijvingen van ideologieën. In het laatste geval 

krijgt men niet alleen toegang tot Giddens' publicatie "Beyond Left and Right" maar ook tot zijn 

laatste bekende boek "The Third Way" dat daar direct mee verbonden is. 

Foucault gaat in zijn omschrijving van macht niet uit van een geheel van regels maar van 

de zichtbare omgeving als de context van het handelen. Zijn opvatting van macht als een 

"pratique" is treffend tot uitdrukking gebracht met zijn vergelijking van het panopticum van waaruit 

de activiteiten van een groep mensen in een gevangenis of op een fabrieksvloer kunnen worden 

overzien. Giddens' kritiek op Foucault is gebaseerd op een duality of structure. De "actuality 

fallacy" lijkt daarmee vermeden. 

Giddens ontwikkelt in "Beyond Left and Right" een nieuw ideologiebegrip. Het voldoen aan 

de kenmerken van een "practice" wordt door de politieke filosofie als een toets voor een adequate 

conceptualisering beschouwd. De argumentatie van de bekende Canadese filosoof Charles Taylor 

dat een liberale ideologie onvoldoende is voor een goede samenleving, bestaat uit een logisch 

deel en voorbeelden van overtuigende kenmerken van verschillende "practices" die het gelijk van 

zijn communitaristische standpunt moeten bewijzen. Dit soort kenmerken overtuigen vooralsnog 

op intuïtieve gronden, maar zouden in principe ook empirisch doorslaggevend zijn. De sociaal 

theoretische status van een "practice" staat voor Taylor vast. Opponenten van hem hanteren het 

begrip in dezelfde vanzelfsprekende betekenis. Kymlicka, bijvoorbeeld, bekritiseert alleen het 

communitaristische standpunt en trekt het filosofisch gebruik van "practice" nergens in twijfel.11 De 

bepaling van de betekenis van dit begrip, dat de empirische onderbouwing aan politiek filosofische 

argumentaties verschaft, speelt een belangrijke rol in Giddens' omschrijving van ideologie. Naar 

aanleiding van Oakeshotts bekende kritiek op liberale en linkse ideologieën geeft hij aan wat een 

praktijk van handelen inhoudt: "All forms of knowledge, no matter how general they appear to be, 

are saturated by practice (cursivering C.N.), by what cannot be put into words because it is the 

condition of linguistic communication."12 Net als in zijn kritiek op Foucault wijst Giddens hiermee 

op een geheel van regels: hij vermijdt de dwaalredenering dat de constitutie van de betekenis van 

een handeling op één regel berust. Dit inzicht wijkt af van de gangbare aanwending van de latere 

filosofie van Wittgenstein. 
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De methode die is gehanteerd voor het onderzoek is een vergelijking van de 

uitgangspunten en resultaten van een aantal relevante auteurs. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om 

de vaststelling van de consistentie van het uitgangspunt van Giddens en met hem verwante 

auteurs, zoals David Rubinstein en Gerard de Vries. Voor dat werk kan worden uitgevoerd, moeten 

er wegmarkeringen komen voor de juiste aanwending van de latere filosofie van Wittgenstein in 

de sociale wetenschappen. De bebakening wordt ontwikkeld door op grond van de recente 

interpretaties vast te stellen op welke punten de aanwendingen van Herman van Gunsteren, Jeff 

Coulter en Margeret Gilbert onjuist zijn. Met deze bakens kan worden bepaald waar de 

waarschijnlijk juiste toepassingen van Rubinstein, Giddens en De Vries in ieder geval aan moeten 

beantwoorden. De basis voor de beoordeling van de uitgangspunten die al deze auteurs in de 

latere filosofie kiezen is de overeenkomst in de interpretatie van de manuscripten door Gordon 

Baker, Peter Hacker, Michel ter Hark en Stephen Hilmy. De zekerheid over de fundering van de 

handelingstheorie ontstaat door gebruik te maken van interpretaties die ook de ongepubliceerde 

delen van Wittgensteins latere werk betreffen. Dat onderzoek komt pas op gang als Giddens zijn 

sociaal theoretische project beëindigt. Het is nu onmogelijk een eigen interpretatie van de 

"Philosophical Investigations" te geven zonder deze gedetailleerde bevindingen in aanmerking te 

nemen. 

Het is duidelijk dat in dit onderzoek moet worden bewezen dat alle critici aan Giddens een 

poging tot oplossing van het dualisme toeschrijven en dat de nieuwe interpretaties van de latere 

filosofie van Wittgenstein overeenstemmen. Die argumentatie is opgenomen in het antwoord op 

de volgende vragen. De aandachtspunten voor het eerste inleidende hoofdstuk zijn hoe de 

definitieve probleemstelling luidt en welke plaats deze in de sociale theorievorming inneemt. Voor 

de vaststelling van deze plaats moeten actuele pogingen tot synthese van het dualisme in de 

sociologie worden verkend. Daarna dient duidelijk te worden of de kritiek van Rubinstein, Giddens 

en De Vries op oude synthesepogingen nog geldt en wat de tot voor kort onbekende kenmerken 

van de latere filosofie zijn. Tot slot moet bekend zijn wat het verschil is tussen gangbare 

aanwendingen van Wittgensteins filosofie en deze kenmerken. 

De inhoud van het tweede hoofdstuk is al grotendeels bij de bespreking van de methode 

van onderzoek naar voren gekomen. De kernvraag van dit onderzoek is hoe de juistheid kan 

worden beoordeeld van de verschillende toepassingen die aan de latere filosofie in de sociologie 

zijn gegeven. De beantwoording van deze vraag vormt het hoofdbestanddeel van het tweede 

hoofdstuk. Het merendeel van de aanwendingen is alleen gebaseerd op de "Philosophical 

Investigations". Daarom is de eerste vraag waarom het moeilijk is om dit boek los van de rest van 

Wittgensteins nalatenschap te duiden. Vervolgens is onderzocht of zich bepaalde vaste patronen 

in de gegeven toepassingen voordoen. Op grond hiervan is een tweedeling gemaakt. Tot de 

standaardrichting behoren de al genoemde auteurs Van Gunsteren, Coulter en Gilbert. De 

beoordeling van hun toepassingen vindt plaats aan de hand van de recente interpretaties van de 

latere filosofie die een overeenkomstig beeld geven van Wittgensteins werk. De toetsing moet de 

10 



Inleiding 

criteria opleveren waaraan de toepassingen van Rubinstein, Giddens en De Vries dienen te 

voldoen. Het resultaat van de eindbeoordeling is de basis van de institutionele handelingstheorie. 

De belangrijke vraag daarna is hoe de theorie verder is ontwikkeld en tot empirische 

uitspraken kan leiden. De drie auteurs zijn vergeleken op de mate waarin een institutionele 

handelingstheorie is uitgewerkt voor sociologisch onderzoek. Bij Rubinstein en De Vries komt deze 

uitwerking niet of nauwelijks voor, terwijl Giddens daar een structuratietheorie voor heeft 

ontwikkeld. De opbouw en het gebruik daarvan vormen het hoofdbestanddeel van het derde 

hoofdstuk. De sociologische uitwerking van Giddens' handelingstheorie kan op verschillende wijze 

worden getoetst. Hier is ervoor gekozen om de consistentie te testen in het licht van alle 

uitgebrachte kritiek en een aantal empirische toepassingen te beproeven of zelf te ontwikkelen. 

De vraag naar de consistentie zou kunnen steunen op de kritiek die inmiddels voorhanden is. Alle 

critici zijn echter te zeer ondergedompeld in het dualisme om de feitelijke inhoud van zijn 

theorievorming op te merken. De ontwikkeling van zijn project is nagegaan aan de hand van de 

relevante publicaties. Giddens constateert een congruentie tussen zijn handelingstheorie en de 

theorievorming van Irving Goffman. Na de beantwoording van de vraag welke barrières in het werk 

van de critici het zicht op zijn handelingstheorie ontnemen is deze congruentie onderzocht. Nadat 

de fundering van de theorie zo voldoende is beproefd kunnen de sociologische toepassingen aan 

de beurt komen. Daartoe is de vraag gesteld in hoeverre begrippen als "tijd", "traditie" en "reflexie" 

bijdragen aan de theorievorming over de hoog-moderne samenleving. Een hoofdpunt in de kritiek 

op Giddens is dat zijn benadering niet tot propositionele resultaten leidt. Dit verwijt van een 

empirische onvruchtbaarheid is getoetst in het licht van de ontwikkeling van de schoolklas in de 

vorige eeuw, omdat Giddens pretendeert de historische dimensie van sociaal wetenschappelijk 

onderzoek zichtbaar te maken. 

Voor een definitieve beoordeling van een institutionele handelingstheorie dienen de 

theoretische gevolgen te worden vastgesteld van het verschil tussen een betekenistheoretische 

duiding en een niet-linguïstische interpretatie van de latere filosofie van Wittgenstein. De 

consequentie van beide uitgangspunten is in het vierde hoofdstuk geïllustreerd aan de hand van 

de conceptualisatie van "burgerschap". Het overgrote deel van de sociologie van het burgerschap 

in een hoog-moderne samenleving gaat over waarden. Een verkenning van een andere 

conceptualisatie kan op dit punt een kritische bijdrage aan de sociale theorievorming leveren. De 

beoordeling van de resultaten van Giddens' sociaal theoretisch project biedt, in het vijfde 

hoofdstuk, de mogelijkheid om zijn definitieve plaas in de sociologie te verkennen. 
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HOOFDSTUK 1 HET ONTWIKKELEN VAN EEN 

HANDELINGSTHEORIE 

1.1 De probleemstelling 

Voor het begin van dit onderzoek zijn de belangrijke doelen een definitieve probleemstelling 

over Giddens' handelingstheorie en het bepalen van de plaats daarvan in de sociale 

theorievorming. In de probleemstelling dient de betekenis tot uitdrukking te komen die 

Wittgensteins manuscripten hebben voor een juiste interpretatie van zijn latere filosofie. Aan de 

sociaal theoretische kant is van belang dat de problematiek van het dualisme de ontwikkeling van 

de sociologie blijft bepalen. Alexander en Knorr-Cetina geven daar bijvoorbeeld tegengestelde 

oplossingen voor. In de sociologie blijft men zoeken naar een theoretisch verband tussen actor en 

samenleving. De overstijging van deze problematiek met een institutionele handelingstheorie kan 

worden verkend aan de hand van een overzicht van de kenmerken van de latere filosofie en het 

aangeven wat de belangrijkste verschillen zijn tussen het dualisme en het werk van Rubinstein, 

De Vries en Giddens. Tot slot wordt reliëf aan de probleemstelling gegeven door Giddens' 

handelingstheorie te vergelijken met een oude en recente duiding van de latere filosofie in de 

sociale wetenschappen. 

Giddens' handelingstheorie is institutioneel. Hij acht een synthese tussen micro- en 

macroniveaus, in welke vorm dan ook, een zinloze onderneming. Het ene of het andere niveau 

krijgt onvermijdelijk de overhand en daarmee treedt het dualisme, weliswaar in een andere 

gedaante, weer naar voren. Hij stelt dat een evenwichtige balans in de sociale theorievorming 

onmogelijk is en het dualisme moet worden overstegen. Een "overstijging" is mogelijk met een 

handelingstheorie welke gebaseerd is op de "Philosophical Investigations" van Ludwig 

Wittgenstein en waarin wordt uitgegaan van een "dualiteit van structuur". Met dit laatste begrip 

kunnen de beide polen van het dualisme in één conceptuele beweging worden vervangen. Met dit 

doel is Giddens in 1976 een theoretisch project begonnen waarin eerst een institutionele 

handelingstheorie is ontwikkeld waar later zijn structuratietheorie ten behoeve van sociologisch 

onderzoek op wordt gebaseerd. Hij oefent kritiek uit op theoretische stromingen rond het 

"interpretatieve handelen" en "structuur", maar onderdelen daarvan die hij vruchtbaar acht voor 

zijn institutionele handelingstheorie neemt hij over. Op de resultaten van dit programma is 

inmiddels veel kritiek geuit. 

Ondanks het eigen expliciete verzet wordt de handelingstheorie van Giddens in het 

algemeen opgevat als een poging tot oplossing van het dualisme. Men rekent zijn werk tot de fase 

van de "nieuwe synthese". George Ritzer onderscheidt een drietal fasen in de ontwikkeling van 

het dualisme. In de eerste periode schaart de sociologie zich rond oude syntheses die het werk 

zijn van Talcott Parsons en Robert Merton. Van 1960 tot 1980 heerst een tweespalt in de 

theorievorming tussen bijvoorbeeld ethnomethodologen en systeemtheoretici of symbolisch-
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interactionisten en structuralisten. Daarna ontstaat een periode waarin opnieuw naar een 

theoretische synthese wordt gestreefd tussen de theorievorming rond individu en collectiviteit. 

Ritzer rekent Giddens' werk tot deze fase. 

Giddens heeft de "dualiteit van structuur" ontwikkeld aan de hand van de omschrijving van 

een regelgeleide handelingspraktijk in de "Philosophical Investigations". Een "practice" van 

handelen is constitutief voor de betekenis van het spreken en het gedrag. "Structuur" is een van 

de meest gebruikte begrippen in de sociologie. Meestal wordt hieraan een impliciete betekenis 

gegeven. De algemene onderliggende betekenis is een vast patroon van regels of het handelen 

dat met sociale posities is verbonden. In plaats van deze algemene betekenis wil Giddens de 

wederkerigheid en veranderlijkheid van het handelen aangeven: handelen komt tot stand door een 

niet onder woorden gebrachte beheersing van een structuur van regels. Een regel is veranderbaar 

als hij onder woorden wordt gebracht. Op grond van de sociaal theoretische relatie die Giddens 

legt met de "Philosophical investigations" luidt de voorlopige formulering van de hoofdvraag van 

dit onderzoek: 

Kan uit de publicaties van de latere filosofie van Wittgenstein een adequate handelingstheorie 

worden afgeleid? 

Routinematig gedrag van mensen en de herkenning daarvan door anderen houdt het 

voortbestaan van een structuur van regels in. De "overstijging" van het dualisme is conceptueel 

mogelijk door het aan de latere filosofie van Wittgenstein ontleende inzicht dat handelen uit 

zichzelf institutioneel is: De beheersing van de regels toont zich in een "practice" van handelen. 

Uit de definitie van de systematische kenmerken van handelen blijkt de centrale plaats die practice 

in Giddens' institutionele handelingstheorie heeft: "The patterning of social relations across time-

space, understood as reproduced practices."1 Hij maakt een duidelijk onderscheid tussen systeem 

en structuur: "Social systems, which are systems of social interaction, are not structures, although 

they necessarily have structures. There is no structure, in human social life, apart from the 

continuity of processes of structuration."2 Met de interpretatie van de regels die in een 

"structuration process" of een "practice" zijn gevolgd, kan een patroon van handelen worden 

veranderd. Institutionaliteit houdt zowel regelmatigheid als dynamiek in. Over de veranderbaarheid 

van regels wordt op voorhand geen uitspraak gedaan. Het vaststellen van een systematiek of 

regelmatigheid in het gedrag is als taak voorbehouden aan de substantiële theorievorming. Het 

structuurbegrip dat Giddens hanteert, verwijst naar een vermogen tot handelen . 

In vrijwel alle kritieken wordt negatief geoordeeld over Giddens' institutionele 

handelingstheorie. Het oordeel luidt dat hij zelf blijk geeft van de eenzijdigheid die hij anderen 

verwijt. Meestal wordt zijn handelingstheorie als subjectivistisch getypeerd. Margaret Archer gaat 

er zelfs vanuit dat zich in zijn theorie zowel een extreme beweging in deze richting en van het 

objectivisme voordoet. Behalve dit algemene kritiekpunt wijst zij op andere tekortkomingen van 

14 



De probleemstelling 

Giddens' theorie. Bijvoorbeeld dat zich daarin een onafgebroken proces van betekenisverlening 

voordoet. De concepten die worden gehanteerd laten het vragen naar de producten of de 

resultaten van het handelen niet toe. Zo kunnen geen vragen worden gesteld als "wanneer" 

betekenissen zijn getransformeerd. Een fundamenteel bezwaar vindt Archer dat het programma 

van Giddens niet-propositioneel is: het laat geen theorievorming toe en blijft steken in de 

formulering van sociaal theoretische vooronderstellingen. 

Het niet kunnen plaatsen van de andere betekenis die Giddens aan "structuur" heeft 

gegeven, is een belangrijke aanleiding tot de negatieve kritiek. Giddens blijft hechten aan de 

algemene betekenis die dit begrip in de sociologie heeft gekregen als een min of meer vast 

patroon van relaties. In zijn definitie is echter geen sprake van "verborgen" regels zoals in het 

Franse structuralisme, noch van de zichtbare interactie vanuit sociale posities, zoals de 

omschrijving in de Amerikaanse sociologie doorgaans luidt. Volgens Giddens is een regel van een 

structuur als een reden voor een wijze van handelen in principe toegankelijk voor een actor en 

bestaat een structuur in een praktijk van handelen. Het laatste kenmerk geeft aan dat betekenis 

berust op een geheel van regels. Het actuele handelen is daar slechts een onderdeel van. 

Zijn omschrijving kan als niet-linguïstisch worden gekenmerkt. Dit betekent ten eerste dat 

Giddens in zijn sociale theorievorming de nadruk legt op non-verbaal handelen. De belangrijkste 

inhoud die hiermee is aangeduid is echter dat zijn handelingstheorie niet verklarend is en een 

taalwetenschappelijke benadering van handelingsbetekenissen wordt afgewezen. Hiermee volgt 

hij de gangbare linguistische duiding van de latere filosofie niet. De verklaringen die men op grond 

van de latere filosofie voor de constitutie van betekenis is gaan ontwikkelen betreffen het gebruik 

van concepten. Wittgenstein zou zich hebben afgevraagd hoe innerlijke ervaringen een publieke 

betekenis kunnen krijgen. Hij zou bijvoorbeeld hebben vastgesteld dat het concept "pijn" betekenis 

krijgt op grond van sociaal gedeelde afspraken over de kenmerken van iemands gedrag. 

In geen enkele bespreking van Giddens' werk is het niet-linguïstische karakter van de 

institutionele handelingstheorie onderkend, terwijl daarin volgens hem juist de mogelijkheid ligt tot 

een overstijging van het dualisme. Dat is waarschijnlijk de belangrijkste reden voor de 

onduidelijkheid die rond zijn theoretisch programma bestaat. Ira Cohen heeft als de invloedrijkste 

interpretator van de structuratietheorie de onduidelijkheid niet weg genomen.3 Hij vat de 

structuratie begrippen samen, maar besteedt geen aandacht aan hun filosofische fundering. Het 

eerstgenoemde aspect van het niet-linguïstisch karakter van Giddens' handelingstheorie is wel 

onderkend, bijvoorbeeld in het opmerken van zijn aandacht voor Erving Goffmans analyse van 

non-verbale handelingen. De aandacht die Giddens aan dit aspect schenkt wordt meestal opgevat 

als een bevestiging dat zijn theorie gericht is op het interpretatief handelen en de reflectie van de 

individuele actor. 

In de discussies over Giddens' institutionele handelingstheorie zijn de overeenkomsten met 

twee andere alternatieven voor het dualisme in de sociologie tot nu toe niet in aanmerking 

genomen. Deze zijn afkomstig van Gerard de Vries en David Rubinstein.4 De belangrijkste 
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overeenkomst tussen de drie auteurs is dat de argumentatie voor het alternatief gebaseerd is op 

publikaties van de latere filosofie van Wittgenstein. Deze interpretaties zijn onafhankelijk van elkaar 

en van anderen verricht. Het oordeel, dat elke poging tot een oplossing van het dualisme 

uiteindelijk weer tot objectivisme of subjectivisme vervalt, zou naar hun mening niet voor hun 

aanpak gelden, omdat deze conceptueel verschilt door het vertrekpunt in deze filosofie. Giddens 

noemt zijn alternatief daarom met nadruk een "overstijging" van het dualisme. Zijn theoretisch 

programma is in vergelijking met Rubinstein en De Vries conceptueel meer uitgewerkt. Zij hebben 

daardoor wellicht minder aandacht gekregen. Het is opmerkelijk dat hun interpretatie van de latere 

filosofie van Wittgenstein niet-linguïstisch lijkt te zijn en kritiek die op hun aanpak is gegeven 

eveneens samenhangt met onduidelijkheid over de betekenis van deze filosofie. 

Er is behalve de fundamentele kritiek op synthesepogingen in de sociologie nog een goede 

reden om de argumentatie van deze drie auteurs vergelijkenderwijs te beoordelen. Sinds kort zijn 

er resultaten beschikbaar van nauwgezet onderzoek in de nalatenschap van Wittgenstein naar de 

methoden en de uitkomsten van zijn latere filosofie. Zijn nog ongepubliceerde filosofische erfenis 

bestaat uit manuscripten en getypte versies. Zij is zeer omvangrijk. Het gedeelte van de latere 

filosofie dat tussen 2 februari 1929 en 1944 is geschreven beslaat achttien delen. Dit materiaal kan 

in de vorm van, soms onvolledige, fotokopieën in enkele bibliotheken zoals van de Cornell 

universiteit en de Bodleian worden ingezien. Publicaties van Wittgensteins werk die door de 

testamentair executeurs zijn samengesteld kunnen slechts worden beoordeeld tegen deze 

achtergrond van de eenheid van de latere filosofie. Het zijn onverantwoorde selecties omdat geen 

rekening is gehouden met de ontwikkeling van zijn filosofie die behoedzaam is opgebouwd en 

waarin kennis van argumentaties uit voorafgaande delen wordt voorondersteld. Onderzoek naar 

het werkelijke karakter van deze filosofische erfenis is laat op gang gekomen. 

Het aantal publikaties van Wittgenstein staat in geen verhouding tot de manuscripten. In 

1921 verscheen de Tractatus Logico-Philosophicus als tijdschriftartikel en een jaar later als boek. 

Het enige andere filosofische werk waarvan hij de publikatie heeft voorbereid, is in 1953 onder de 

titel "Philosophische Untersuchungen/Philosophical Investigations" verschenen. De publikaties zijn 

in het algemeen als weinig toegankelijk ervaren. Met de manuscripten kunnen door een registratie 

van de stapsgewijze argumentatie de eigenlijke thema's van zijn filosofie beter worden vastgesteld. 

Delen van de inhoud van de latere filosofie die als "typescript" bestaan worden langzamerhand 

gepubliceerd. Een "Gesamtausgabe" met inbegrip van de manuscripten ligt in een ver verschiet 

vanwege een juridisch geding rond de rechten. Deze publikatiegeschiedenis, de 

ontoegankelijkheid van boeken als de "Tractatus" en de "Philosophical Investigations" zonder de 

argumentatie in de manuscripten als sleutel en tenslotte de ontwikkeling van de filosofie in haar 

geheel in de tijdspanne die tussen het verschijnen van beide werken ligt, hebben ertoe geleid, dat 

er veel meer aandacht is geschonken aan de bijdrage die Wittgenstein zou hebben geleverd aan 

stromingen als het positivisme of de analytische filosofie dan aan de eigenlijke inhoud van de 

latere filosofie. 
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De pas laat opgeklaarde relatie met de manuscripten heeft een beoordeling van de 

betekenis van de "Philosophical Investigations" voor een karakterisering van het object van de 

sociologie bemoeilijkt. Sociologen konden zich slechts op de publicaties baseren. Pas vanaf 1980 

is er door een aantal filosofen nauwgezet tekstanalytisch onderzoek verricht naar de manuscripten 

waaruit de "Philosophical Investigations" is voortgekomen. Door Gordon Baker en Peter Hacker 

is de achtergrond toegelicht van de paragrafen 1 tot en met 693. Stephen Hilmy heeft vastgesteld 

welke methoden Wittgenstein hanteerde, terwijl Michel ter Hark in de latere geschriften de 

verhouding analyseert tussen de "innerlijke" of psychische en de "uiterlijke" aspecten van gedrag. 

Er bestaat een belangrijke overeenkomst tussen de onderzoeksresultaten. Alle auteurs 

benadrukken dat het latere werk niet-linguïstisch is: in de filosofie van Wittgenstein is de betekenis 

van taal verweven met activiteiten in een handelingspraktijk. Dit resultaat verschilt fundamenteel 

van de interpretaties die tot nu toe van de latere filosofie zijn gegeven. 

Samenvattend zijn de redenen om de theoretische bijdragen van Giddens, Rubinstein en 

van De Vries onderling en vergelijkenderwijs met de interpretaties van de manuscripten te 

beoordelen dat nu de mogelijkheid bestaat om de op eerder gepubliceerd werk van Wittgenstein 

berustende argumentatie vooreen "overstijging" van het dualisme in de sociologie te verifiëren aan 

de hand van de resultaten van het onderzoek naar de manuscripten. In een vergelijkende 

beoordeling kan worden vastgesteld in hoeverre het grensverkeer tussen sociologie en filosofie 

reglementair is verlopen. Bij deze beoordeling zal de kritiek op de institutionele handelingstheorie 

van Giddens worden betrokken. 

Na deze toelichting op de voorlopig geformuleerde hoofdvraag van het onderzoek luidt de 
definitieve vraagstelling: 

Kan op grond van de latere filosofie van Wittgenstein, met inbegrip van de manuscripten, een 

adequate institutionele handelingstheorie worden ontwikkeld? 

Het belang van de vraag is dat met de eigenlijke inhoud van de latere filosofie de overstijging van 

het dualisme in de sociologie duidelijk kan worden. 

Het probleem van het vinden van de juiste verhouding tussen de theoretische richtlijnen 

rond "het interpretatief handelen" en een meer "structurele" aanpak werkt door in de toegepaste 

sociologieën. Dit blijkt onder andere uit een poging tot synthese van Archer in "The Social Origins 

of Educational Systems". Met "social" is door haar een maatschappelijke dynamiek bedoeld 

waarbij een periode waar interactie overheerst een tijdvak uitlokt waarin een sociale structuur 

domineert. Op een deelgebied als de onderwijssociologie doet zich met andere woorden eenzelfde 

ontwikkeling voor als in de sociale theorievorming: een beweging van dualisme naar synthese. 

Andy Hargreaves heeft opgemerkt dat zowel op een "collectief als een "interpretatief" 

analyseniveau van de schoolklas theoretisch niet uitgesproken en als vanzelfsprekend 

aangenomen veronderstellingen over het andere niveau aanwezig zijn. Hij pleit voor een 
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explicitering van deze verborgen aannames, zodat onderzoek naar een theoretisch verband 

mogelijk wordt: "The articulation of connections between the interpersonal relations of classroom 

life, and the structural properties of the wider society should be the defining characteristic of the 

research enterprise in the sociology of education."5 

Een zwaarder of een lichter conceptueel accent in sociologische analyses op 

maatschappelijke omstandigheden, persoonlijke eigenschappen of een wisselwerking daartussen 

begint met uitgesproken of impliciete sociaal theoretische aannames. Dit accent wordt versterkt 

door het hanteren van een bijpassende methodologie. Het hechten van een groter belang aan 

kenmerken van handelingssituaties kan bijvoorbeeld samengaan met een Popperiaanse 

methodologie of een fenomenologie als fundament voor de sociologie met een hermeneutische 

aanpak. Een benadrukken van sociale dwang loopt bij Durkheim als vanzelfsprekend over in een 

natuurwetenschappelijke oriëntatie op onderzoek of, bij zijn navolgers, in een logisch empirische 

methodologie. 

De aandacht in dit onderzoek is, gezien de probleemstelling, gericht op een institutionele 

handelingstheorie en karakterisering die daarmee van het object van de sociologie worden 

gegeven. De relatie met een methodologie zal bij de bespreking van de verschillende auteurs 

vanzelf aan de orde komen. Bij Giddens kan uitgebreid op deze relatie worden ingegaan omdat 

hij het perspectief van de onderzoeker het meest heeft belicht. In zijn methodologie is rekening 

gehouden met het onderscheid tussen het handelingsniveau van de actor en de metatalen van de 

sociale wetenschappen. Dit onderscheid bestaat niet voor de natuurwetenschappen en is door 

hem aangeduid met "dubbele hermeneutiek". Er is een "constant slippage" van taalspelen tussen 

de twee niveaus. Door het leggen van deze verbindingen wordt een voortdurende verandering van 

betekenis tot stand gebracht waarvoor het handelen van de actor constitutief is. Inmiddels bestaat 

in de sociale wetenschappen een ruim aantal uitwerkingen van Wittgensteins latere werk. 

Vergelijkingen daartussen zijn zelden gemaakt, ook niet door de betrokken auteurs zelf. Zo is er 

door Gerard de Vries en Hans Harbers een onderzoek verricht naar het optreden van de dubbele 

hermeneutiek waar Giddens op heeft gereageerd. De eisen die aan methodologieën in de sociale 

wetenschappen moeten worden gesteld en waarom het handelingsniveau van de actor 

fundamenteel is bij de constitutie van betekenis, zijn echter in die reactie op eikaars werk buiten 

beschouwing gelaten.6 

In dit onderzoek zullen wetenschapsfilosofische toepassingen niet systematisch worden 

vergeleken en zijdelings aan de orde komen. Een andere indruk kan ontstaan omdat de latere 

filosofie van Wittgenstein door bijvoorbeeld Thomas Kuhn, David Blooren Derek Philips is gebruikt 

bij de verklaring van de sociaal-cognitieve ontwikkeling van wetenschap. Zij richten zich niet op 

de beoordeling van sociale theorievorming. Verwijzingen naar dit soort auteurs worden alleen 

gegeven ter verduidelijking dat hun onderzoek naar de ontwikkeling van wetenschap eveneens 

gebaseerd is op een, veelal niet geëxpliciteerde, handelingstheorie en hun duiding van de latere 

filosofie van Wittgenstein onjuist is. 
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Een laatste toelichting op de achtergrond van de probleemstelling is handzaam. In dit 

onderzoek wordt voor het eerst gebruik gemaakt van de resultaten van het onderzoek naar 

Wittgensteins manuscripten en de plaats van de "Philosophical Investigations". Deze opzet houdt 

in dat met een gewoonte in de filosofie van de sociale wetenschappen wordt gebroken. De neiging 

is een algemene typering van de latere filosofie te geven op grond van een paar oppervlakkige 

verwijzingen zonder inhoudelijke argumentatie. Recente voorbeelden daarvan worden in het 

laatste hoofdstuk genoemd. Zo hebben bijvoorbeeld John Searle en Theodore Schatzki kort 

geleden de relevantie van Wittgensteins werk besproken voor de uitgangspunten van de sociale 

wetenschappen. De algemene tendens bij de bepaling van deze uitgangspunten is om aan 

Wittgenstein een epistemologische of wetenschappelijk verklarende benadering toe te schrijven 

van "betekenis" en "begrijpen". Een verantwoording van zulke algemene duidingen met de inhoud 

van zijn teksten wordt daarin niet nodig gevonden. De opzet van dit onderzoek is geheel anders. 

Als antipode is de post-modernist Jean-François Lyotard eveneens een duidelijk voorbeeld. 

Lyotard geeft in de ontwikkeling van zijn narratieve benadering een centrale plaats aan 

"taalspelen". Dit begrip wordt door hem oppervlakkig geduid met één citaat zonder enige aandacht 

voor de argumentatieve context. Zijn narratieve epistemologie zou hiermee onderbouwd zijn.7 

De historische achtergrond van de probleemstelling houdt een waarschuwing in. 

Wittgenstein was onzeker over de juiste stijl en volgorde waardoor de inhoud van de "Philosophical 

Investigations" kon worden begrepen en heeft het boek zelf niet gepubliceerd. De behandeling van 

zijn werk vormt een bevestiging van zijn vrees: Het lange betoog bestaande uit zorgvuldig 

ontwikkelde argumentaties wordt veelal opgevat als een reeks van op zichzelf staande aforismen. 

Voorzover zijn tekst wel als betoog is opgevat, staat de strekking die daaraan wordt gegeven 

diametraal tegenover de inhoud die uit de handschriften blijkt. Voor Giddens geldt hetzelfde. Het 

is moeilijk om de resultaten van een project, waarvoor hij het reguliere werk langdurig heeft 

stilgelegd, zo te presenteren dat de grote lijn duidelijk is en kan worden voortgezet. Ook hier 

ontstaat een wijd verbreid onbegrip van onderzoeksresultaten. In het algemeen is, net als bij 

Wittgenstein, de perceptie dat waar zijn bezwaren in feite op zijn gericht door een verschil in 

paradigma wordt opgevat als het nagestreefde doel. 

Voor veel lezers dreigt het gevaar van een misverstand omdat zij vanzelfsprekend vanuit 

de veronderstellingen van stromingen binnen het dualisme denken. In dat geval zijn opvattingen 

over Habermas, Bourdieu, of Foucaults bezwaren tegen een antropologisering van de sociale 

wetenschappen, de voor gegeven gehouden theoretische oriëntatiepunten. Een mogelijk andere 

inhoud van Giddens' werk vanwege de overstijging van het dualisme kan daardoor niet worden 

opgemerkt; men stelt hem op een lijn met de net genoemde auteurs die juist middenin deze 

problematiek zitten. 

De moeilijkheden voor het huidige onderzoek zijn zowel de historische achtergrond, het nog 

steeds niet beschikbaar zijn van Wittgensteins gehele oeuvre, het groeiend aantal verschillende 

sociaal-wetenschappelijke toepassingen van zijn werk en de toename van sociologische literatuur 
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over een mogelijke synthese van tegengestelde theoretische oriëntaties. Hier is gekozen voor een 

zo eenvoudig mogelijke opzet die in vier punten kan worden samengevat. Het uitgangspunt voor 

de te volgen weg is de mogelijk corrigerende werking van de interpretatie van de handschriften. 

Daarvoor moet worden vastgesteld wat de overeenkomsten zijn in de beoordelingen van degenen 

die Wittgensteins manuscripten hebben onderzocht. Voor de analyse van de sociaal theoretische 

duidingen en toepassingen van de latere filosofie is een voorlopige tweedeling in onjuist en juist 

gemaakt. De tweedeling is daarna getoetst aan de resultaten van de vergelijkende beoordeling van 

de "Philosophical Investigations" en de manuscripten. Pas na dat onderzoek kan blijken in welke 

categorie Rubinsteins duiding bijvoorbeeld valt. Deze weg impliceert dat het tweede hoofdstuk de 

kern van de resultaten bevat. De andere delen van dit onderzoek zijn daarop gebaseerd of direct 

mee verbonden. 

Dit eerste hoofdstuk is verder gewijd aan de reacties van Rubinstein, De Vries en Giddens 

op het dualisme, het belang van de manuscripten en voorbeelden van een linguïstische 

aanwending van de latere filosfie in de sociologie en de mogelijke kritiek die daarop kan worden 

gegeven. In het tweede hoofdstuk zullen de handelingstheorieën van Giddens, De Vries en 

Rubinstein worden vergeleken. De vergelijking is gebaseerd op beoordelingscriteria die aan de 

latere filosofie met inbegrip van de manuscripten kunnen worden ontleend. Voordat het werk van 

deze drie auteurs wordt beoordeeld op de mogelijkheid van een institutionele handelingstheorie 

zullen inzichten uit de latere filosofie worden toegepast op een representatieve reeks voorbeelden 

van afwijkende sociologische theorievorming die ook op deze filosofie gebaseerd wordt. Hiertoe 

behoren onder andere Margeret Gilbert en Herman van Gunsteren. In deze interpretaties wordt 

aan de latere Wittgenstein de intentie toegeschreven dat hij de betekenis van handelingen heeft 

willen verklaren. De ontstaansgronden die voor talig en non-verbaal gedrag worden genoemd, 

lopen nogal uiteen maar blijven kortheidshalve met "linguïstisch" aangeduid. Een vergelijking van 

deze "verklarende" richting met de interpretatie van de latere filosofie op grond van de 

handschriften is een goede voorbereiding voor een onderzoek naar de fundering van een 

institutionele handelingstheorie. De resultaten kunnen worden gebruikt om andere daarvan 

afgeleide en misleidende toepassingen van de latere filosofie onschadelijk te maken. 

In het derde hoofdstuk zijn de kritiek op Giddens' structuratietheorie en de algemene 

verontachtzaming van het uitgangspunt in de institutionele handelingstheorie besproken. Hij heeft 

een aantal boeken over hoog-moderniteit geschreven. Door de toename van reflexiviteit in de 

samenleving groeit de belangstelling voor theorievorming over moderniteit. Zo heeft Zygmunt 

Bauman gewezen op het ontbreken van onderzoek naar de reflexieve betekenis die de sociologie 

als wetenschap van de samenleving voor alledaagse actoren heeft en het belang van Giddens 

werk in dit kader. Tenslotte is het van belang vast te stellen of de institutionele handelingstheorie 

verschil maakt voor de opzet van onderzoek. Er wordt een vergelijking gemaakt met een historisch 

sociologisch onderzoek volgens de synthesepoging van Margaret Archer. Haar synthese is 

origineel omdat "interactie" en "structuur" in de tijd met elkaar worden vervlochten. De vervlechting 
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is onder andere gedemonstreerd in een omvangrijk vergelijkend onderzoek naar de ontwikkeling 

van onderwijssystemen in internationaal perspectief. Giddens biedt geen oplossing voor het 

dualisme dus is een vergelijking op dat punt weinig zinvol. De onderzoeksmatige consequenties 

van zijn overstijging van deze problematiek kunnen daarentegen wel met haar aanpak van het 

historisch onderwijssociologisch onderzoek worden vergeleken. 

Het vierde hoofdstuk gaat over theoretische consequenties. De vraag is of er een relatie 

bestaat tussen conceptualiseringen in de sociologie en verschillende interpretaties van de latere 

filosofie. De onderzochte verschillen betreffen "burgerschap" en de relatie met het onderwijs. Als 

introductie wordt eerst op de benadering van het burgerschap vanuit waarden ingegaan en daarna 

is een vergelijking gemaakt tussen de conceptualisaties van Giddens en van Van Gunsteren. Het 

concluderende hoofdstuk bevat suggesties voor het onderzoek van toepassingen van de latere 

filosofie en een betere plaatsbepaling van Giddens theorie. Daarmee kan een ieder de 

onderzoeksresultaten zelf verder toepassen en uitbreiden. 

De geschiedenis van de sociale wetenschappen kan gezien worden als een opeenvolging 

van theoretische zwaartepunten. De positie die Giddens en de daarmee verwante auteurs ten 

opzichte van deze opeenvolging innemen is tot nu toe aangestipt. De rest van dit hoofdstuk is 

gewijd aan een uitwerking daarvan. Ritzer heeft in zijn overzicht van de theorieontwikkeling in de 

sociologie na de oorlog een drietal perioden onderscheiden. Deze bestaan uit: de consensus rond 

het structureel-functionalisme, de hoogtij van het dualisme en de nieuwe synthese. Allereerst 

zullen twee voorbeelden worden gegeven van verschillende theoretische zwaartepunten die toch 

weer in nieuwe synthesepogingen worden aangebracht. Daaruit blijkt het actuele belang van een 

onderzoek naar de latere filosofie. Daarna kunnen de reacties van Giddens, Rubinstein en De 

Vries op het dualisme de plaats en de betekenis van een mogelijke overstijging daarvan duidelijk 

maken. Voor een goed zicht op de fundering van deze "overstijging" is kennis van de hoofdpunten 

van het latere werk van Wittgenstein en van de nieuwe inzichten uit de manuscripten belangrijk. 

Daarom worden deze punten vervolgens als een vooruitblik op de komende hoofdstukken 

besproken. Als slot zullen in een beoordeling van de handelingsopvatting van Jan Glastra van 

Loon en van een kritiek van Margaret Archer op Giddens' theorievorming een paar kenmerken van 

het "niet-linguïstische" karakter van de latere filosofie worden toegelicht. Beiden bieden een 

oplossing voor het dualisme, Archer in een cultuursociologie en hij in een handelingstheoretische 

beschouwing. Haar publicatie is van 1988, zijn boek stamt uit 1957, zodat een ruime spanne van 

toepassingen van de latere filosofie wordt bestreken. 

1.2 Het ontbreken van een adequate handelingstheorie 

De pogingen tot een nieuwe theoretische synthese in de sociologie blijven verschillen naar gelang 

het uitgangspunt op een micro of een macroniveau ligt. In die mate dat een indeling naar de 
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patronen van het oude dualisme mogelijk is. Jeffrey Alexander en Karin Knorr-Cetina hebben 

allebei een verzameling essays rond het thema van de nieuwe synthese geredigeerd. Het 

vertrekpunt van Alexander is macrosociologisch, terwijl Knorr-Cetina's voorkeur op het microniveau 

ligt. Beide auteurs proberen in hun benadering de eenzijdigheid van het dualisme te voorkomen. 

Teneinde de verschillen uit te doen komen tussen de ontwikkeling van een handelingstheorie 

waarbij het micro- in het macroniveau wordt geïntegreerd of van een theorie waarbij het macro-

op het microniveau wordt gebaseerd met de wijze waarop Giddens en de daarmee verwante 

auteurs het object van de sociologie karakteriseren, zullen hier de theoretische voorkeuren van 

Alexander en Knorr-Cetina worden toegelicht. Daarna wordt de kritiek van Giddens, Rubinstein 

en De Vries op het dualisme besproken. De slingerbewegingen die zij signaleren in de tijd 

voorafgaande aan de nieuwe synthese verschillen niet veel van Alexander en Knorr-Cetina. 

Het neo-functionalistische programma van Alexander is een poging om het begrip "effort" 

dat in het werk van Parsons een "black box" is gebleven, inhoud te geven met een combinatie van 

de handelingstheorieën die de periode van het dualisme heeft opgeleverd. Alexander maakt in zijn 

combinatie gebruik van centrale concepten uit de ruiltheorie, fenomenologische en 

ethnomethodologische handelingstheorieën en het symbolisch interactionisme. Hij wil de scherpe 

scheidslijnen uit de periode van dualisme en confrontatie relativeren. Theoretici moeten volgens 

Alexander niet één samenhangende synthetiserende theorie ontwikkelen, maar werken aan een 

homologie of de verbindingslijnen tussen theorieën op verschillende niveau's. Een combinatie van 

handelingstheorieën kan worden aangesloten op de macro-analyses van Parsons, Durkheim en 

Marx. Hij vat zijn plan voor een theoretische correctie van het werk van Parsons als volgt samen: 

"Indeed, I wish to argue in this chapter that while the general framework for social theory can be 

derived only from a collectivist perspective, the empirical analysis of individual interaction should 

strive to incorporate wherever possible the empirical insight of individualistic theories into the 

concrete operations, structures and processes of the empirical interactions of concrete 

individuals."8 

Parsons heeft zijn streven naar synthese op twee belangrijke punten niet gerealiseerd. 

Deze tekortkomingen zijn een te grote nadruk op normatieve verwachtingen en onvoldoende 

uitwerking van de homologische opvatting die al bij Durkheim aanwezig is. Volgens Alexander is 

het begrip "effort" het aangrijpingspunt voor een handelingstheoretische "steunoperatie". Door de 

twee zwakke plekken is het begrip leeg gebleven. Hij citeert Parsons zelfs als rechtvaardiging voor 

de opzet van de operatie: "Whether or not a norm is actualized 'depends upon the effort of the 

individuals acting as well upon the conditions in which they act'."9 Door "efforts" moeten de 

middelen en doelen van het individueel gedrag en de ideële normen en materiële omstandigheden 

die het individu in zijn omgeving aantreft worden verbonden. Alexander geeft voor zijn synthese 

van de diverse handelingstheorieën met het collectivistisch theoretisch perspectief eerst een 

filosofische basis aan het begrip "effort". Het moet worden opgevat als het "pure event" van Sartre 

en is daarmee getypeerd als een inhoud van het bewustzijn. Vervolgens vervangt Alexander de 
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synthese van individueel handelen en samenleving van Parsons door de theoretische homologie. 

Deze houdt in dat collectivistische theorieën over de omgeving van het handelen in de vorm van 

normen en omstandigheden complementair dienen te zijn aan theorieën over doelen en middelen 

van het handelen. Alexander omschrijft zijn synthetisch programma als volgt: "If I have 

conceptualized action correctly, these environments will be seen as its products; if I can 

conceptualize the environments correctly, action will be seen as their result."10 "Environments" 

worden door Alexander Parsoniaans opgevat, als sociaal en cultureel systeem. Samengevat komt 

"handelen" via het bewustzijn tot stand en wordt voortgebracht door een systeem. 

Bij vergelijking van Alexanders programma met de institutionele handelingstheorie van 

Giddens blijken twee belangrijke verschillen. Het volgende citaat is daarvoor illustratief: "The notion 

of system presupposes that of social reproduction; reproduction is not a mysterious 

accomplishment that social systems manage to carry out via the activities of their members."11 Het 

eerste verschil is dat een "practice" of handelingspraktijk volgens Giddens niet voortkomt uit het 

bewustzijn, maar uit de beheersing van een "techniek" van handelen. Het tweede is dat de sociale 

reproductie niet via een systeem maar door mensen tot stand wordt gebracht als "practice". 

De synthese van Knorr-Cetina is geheel op de microsociologie gericht en niet 

"homologisch" zoals bij Alexander, maar heeft eveneens een mentalistische basis. Zij beoordeelt 

de oogst aan handelingstheorieën uit de periode van het dualisme kritischer. De aanpak daarbij 

is onterechte verbanden die impliciet met het macroniveau worden gelegd te verwerpen en een 

plaats te geven aan de "transsituationele kennis" van actoren waar tot nu toe geen aandacht aan 

is besteed. Een onterecht verband wordt volgens haar in de door het methodologisch 

individualisme geïnspireerde "survey research" gelegd, waarbij sociale situaties worden 

gereduceerd tot uitspraken die betrekking hebben op intenties van individuen. Knorr-Cetina wil 

methodologisch bij die microsociologieën aansluiten welke: "On the other hand, do not turn to 

individuals, but to interaction in social situations as the relevant methodological units."12 

Sociaal handelen komt volgens Knorr-Cetina voort uit aan elkaar gekoppelde en niet uit 

individuele op zichzelf staande intenties. Zij introduceert een representatiehypothese. Dit begrip 

verwijst naar de situationeel geconstrueerde representaties waarin "agents" een kaart maken van 

verbanden tussen "scenes of action". De methodologische consequenties van haar hypothese is: 

"I take this to mean that we start from the fact that transactions attributed to "the state" no less 

than family transactions or private interlocutions with oneself arise in micro-situations and need 

to be studied in these situations."13 

De consequentie is dat Knorr-Cetina in tegenstelling tot Alexander de realiteit van sociale 

of culturele systemen ontkent. Deze bestaan alleen als representaties in sociale interacties op 

microniveau. Alexanders theorievorming is objectivistisch georiënteerd. Volgens hem ontstaat een 

regelmatigheid van handelen onder normatieve invloed van het sociale systeem. In de 

synthesepoging van Knorr-Cetina ligt dit omgekeerd. Zij is subjectivistisch georiënteerd. Een 
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institutionele regelmatigheid ontstaat cognitief bij de actor door de verbanden die hij intentioneel 

tussen verschillende handelingssituaties legt. 

Samenvattend kan men zeggen dat bij het bepalen van de synthetische relatie tussen (a) 

het samenlevingsniveau en (b) het systematisch handelen op interactioneel niveau, Knorr-Cetina 

(a) tot (b) reduceert. Alexander legt de relatie tussen beide vanuit een collectivistisch perspectief 

en vat (a) op als complementair aan (b) in de vorm van een theoretische homologie. Beide auteurs 

doen impliciet een beroep op een theorie waarmee de betekenis van handelingen kan worden 

verklaard. Volgens Alexander krijgen de "efforts" van individuele actoren betekenis door het sociale 

systeem waar zij deel van uitmaken. Knorr-Cetina beroept zich op cognitieve processen. Giddens 

wijst objectivistische en subjectivistische sociale theorievorming en een synthese daartussen af: 

de posities in deze sociologische theorievorming zijn altijd een doorschietende balans. Als de 

constatering van Giddens juist is dan moet zijn kritiek en wellicht ook van De Vries en Rubinstein 

met "vooruitwerkende" kracht ook gelden voor de veelbelovende nieuwe synthese die Ritzer 

opmerkt. 

De constatering van Giddens komt overeen met de conclusie van een analyse van oude 

synthesepogingen door Alan Dawe." De theoretische loopbaan van het begrip "sociale handeling" 

mag tegenstrijdig worden genoemd. De tegenstrijdigheid blijkt uit het feit, dat betekenissen die aan 

"handeling" in het begin van een sociologische analyse worden gegeven, zoals een keuze uit 

handelingsmogelijkheden of controle uit kunnen oefenen over de sociale omgeving, in hun 

tegendeel verkeren als het theoretisch eindpunt is bereikt. De creativiteit die initieel in het concept 

aanwezig is heeft, als het theoretisch gebouw gereed is, plaatsgemaakt voor een determinatie 

door de sociale omgeving of de samenleving. De loopbaan van "sociale handeling" wordt duidelijk 

geïllustreerd in de pogingen tot een theoretische synthese van de begrippen "structuur" en 

"handeling" die Parsons en Peter Berger met zijn co-auteur Thomas Luckmann hebben 

ondernomen.15 De kritiek die in het verleden op deze pogingen is gegeven komt er op neer dat de 

synthese in de poging van zowel Parsons als Berger en Luckmann in haar tegendeel is komen te 

verkeren. Hier wordt aandacht aan hun bijdragen besteed omdat zij de referentiepunten zijn in de 

kritiek van Giddens, Rubinstein en De Vries op het dualisme in de sociologie. 

De aanzetten tot een algemene handelingstheorie van Parsons stammen uit 1937 en 1951. 

De poging tot synthese van Berger en Luckmann is uit het jaar 1967 en is gevoed door de opkomst 

van subjectivistische stromingen in de sociologie en een kritiek op Parsons. Zij maken gebruik van 

zijn ontdekking van de convergentie van de theorieën van Durkheim en Weber. De ontdekking is 

dat in beider werk eigenlijk twee gezichtspunten aanwezig zijn en zij in dat opzicht bij elkaar 

passen. Daar is in de bespreking van Alexanders neo-functionalisme al op gewezen. In de 

synthesepogingen van Parsons en Berger wordt het zoeken naar een verklaring voor de constitutie 

van de betekenis van het handelen voortgezet. Parsons richt zich net als de twee "founding 

fathers" van de sociologie in de eerste plaats op de theoretische legitimatie en rechtvaardiging van 

sociale ervaringen; pas daarna is sociologisch onderzoek mogelijk.16 Berger en Luckmann vinden 

24 



Het ontbreken van een adequate handelingstheorie 

ook dat dit de taakstelling en volgorde van werken voor de sociologie is. Het onderzoek kan pas 

beginnen nadat een verklaring voor de sociale betekenissen in het object is gegeven. Parsons ziet 

daarbij een convergentie tussen de dwang die sociale feiten uitoefenen op het handelen van het 

subject en het handelen van het subject dat op waarden is georiënteerd. Deze convergentie doet 

zich voor omdat in beide theoretische benaderingen waarden centraal staan. Bij Weber hebben 

waarden een objectiviteit die door het handelen van subjecten tot stand is gebracht en daarom 

"verstehend" bestudeerd moet worden. Bij Durkheim komen waarden voor als objectieve morele 

feiten die het handelen sturen en met een op de natuurwetenschappen geïnspireerde methode 

onderzocht kunnen worden. 

De kritiek van Berger en Luckmann op de poging tot synthese van Parsons blijft impliciet, 

maar uit hun verwijzingen blijkt, dat zij zijn maatschappijbeeld statisch vinden. Geëxpliciteerd zou 

hun kritiek als volgt kunnen luiden. In zijn synthese heeft het betekenisvol handelen van de actor 

in de interactie met anderen door te grote normatieve dwang vanuit de omgeving geen kans om 

tot ontwikkeling te komen. Berger en Luckmann nemen de these van de convergentie over, maar 

vervangen de structureel-functionalistische basis van Parsons door een onderbouwing met de 

fenomenologische sociologie van Alfred Schutz en de antropologie van Arnold Gehlen. De kritiek 

van Giddens, Rubinstein en De Vries is zo georiënteerd, dat de eerstgenoemde auteur zich in zijn 

kritiek richt op het werk van Parsons. De laatstgenoemden bepalen zich tot de theorie van Berger 

en Luckmann. 

De ontdekking van de convergentie verschaft Parsons de leidraad voor de ontwikkeling van 

een algemene handelingstheorie, waarin sociale en fysieke factoren in de omgeving het gedrag 

van de actor niet determineren, maar een oriëntatie verschaffen voor handelingskeuzen van het 

individu. De actor kan zijn omgeving interpreteren en daarop reageren. In de synthese tussen 

handeling en structuur die hiermee is bereikt, wordt volgens Parsons zowel recht gedaan aan de 

"efforts" van het individu als aan de zingeving door de omgeving. Door het handelen van 

afzonderlijke actoren worden de algemene betekenissen waarop zij zich oriënteren en inspelen 

in stand gehouden en worden daar aspecten aan toegevoegd. De opvatting van Durkheim over 

het voortbestaan van de samenleving als onbedoeld gevolg van het handelen en de opvatting van 

Weber over het betekenisvol handelen maken samen deel uit van een en dezelfde sociale theorie. 

Dawe constateert in zijn analyse van het dualisme, dat bij de stap, die Parsons in 1951 

naar een systeemanalyse zet de creatieve betekenis verdwijnt waarin een handeling oorspronkelijk 

door hem is gedefinieerd. De mogelijkheid van keuze die de actor eerst in zijn theorie had tussen 

de in cultuurpatronen aanwezige handelingsoriëntaties en de vrijheid van handelingsinterpretatie 

zijn vervangen door culturele patroonvariabelen, die aan de actor worden opgelegd vanuit de 

functionele vereisten van het sociaal systeem. In de literatuur over Parsons is Robert Dubin 

volgens Dawe de eerste geweest die een kritiek in deze richting heeft geformuleerd. 

Overeenkomstig deze kritiek stelt Giddens vast dat zich in de synthese van Parsons alleen 

reproduktie van de samenleving voordoet in de zin dat de actor in zijn gedrag moet voldoen aan 
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de evenwichtsfuncties van het sociale systeem die in rolverwachtingen zijn neergelegd. Giddens 

vat zijn bezwaren als volgt samen: "The stage is set, but the actors only perform according to 

scripts which have already been written out for them."17 

In het kader van een algemene kritiek op de deterministische tendensen in het structureel-

functionalisme verwijst Giddens naar de bekende onderscheiding in de functionalistische 

systeemtheorie van Robert Merton tussen manifeste en latente functies van handelingen. Met 

deze onderscheiding wil Merton de tegenstelling tot uitdrukking brengen tussen de bedoelingen 

die actoren met hun gedrag hebben en de voor hen onbekende uitwerking van dat gedrag. Bij een 

latente functie zijn, in tegenstelling tot een manifeste functie, de gevolgen van gedrag als zodanig 

door de deelnemers aan een handelingssysteem niet bedoeld en ook niet onderkend. Merton vat 

in zijn omschrijving het "niet bedoelde" en "niet onderkende" op alsof er geen verschil in betekenis 

tussen beide zou zijn. Giddens stelt echter: "The difference is one of great consequence for a 

theory of social action, but it is one which is glossed over in most schools of social theory that tend 

towards determinism." 18 In Durkheims definitie van suïcide is dit verschil in betekenis ook 

uitgevlakt. Er dient echter bij zelfdoding en in algemene zin bij het handelen een verschil te worden 

aangebracht tussen de betekenis die iemand daaraan kan geven en wat hij daar wel of niet mee 

beoogt. Een omschrijving van deze, voor een algemene handelingstheorie belangrijke 

onderscheiding heeft Giddens mogelijk willen maken met de begrippen "practical consciousness" 

en "discursive consciousness" die hij mede heeft ontwikkeld aan de hand van Wittgensteins 

analyses van regelgeleid handelen. In een discursive consciousness kan een actor naar gelang 

hij inzicht heeft in een handelingscontext gevolgde regels onder woorden brengen. Giddens wil 

aangeven dat handelen berust op een weten "hoe verder te gaan". Het vermogen tot handelen is 

niet beperkt tot concreet uitgevoerde handelingen. Een "structuur van regels" is het medium en 

het resultaat van de normatieve activiteiten waaruit een handelingspraktijk bestaat en met dit 

begrip kan de complexe relatie worden aangegeven: '"Between the individual as an agent and the 

institutions which the individual constitutes and reconstitutes in the course of the duration of day-to

day activity."19 

Rubinstein en De Vries bekritiseren de poging tot synthese van Berger en Luckmann. Deze 

laatste twee auteurs formuleren als centrale vraag hoe het mogelijk is, dat subjectieve 

betekenissen objectieve gegevenheden worden. Het antropologische antwoord op deze vraag 

vinden zij bij Arnold Gehlen in diens opvatting over de tweede natuur van de mens in de vorm van 

zelf geschapen handelingsvoorschriften of instituties. Voor een analyse van de wijze waarop 

instituties ontstaan, baseren zij zich op de inzichten van Alfred Schutz over de ontwikkeling van 

een "common sense" van typificaties van gedrag. Typificaties zijn ervaringsschema's van de actor 

en komen tot stand dooreen bewustzijnsactiviteit waarbij regelmatigheden in het gedrag van een 

ander worden opgemerkt op grond van eigen handelingsroutines. Een actor maakt met de eigen 

handelingservaring een mentale voorstelling van het gedrag van een ander en kan in de zo 

ontstane verwachting daarop reageren. 

26 



Het ontbreken van een adequate handelingstheorie 

Bij het betekenisverleningsproces in een "dyad" ontstaat, volgens Berger en Luckmann, 

door de interactie tussen de twee actoren een institutie "in status nascendi". Er ontstaat bij de actor 

en de ander een ervaringsvoorraad typificaties, waardoor het onnodig wordt elke 

handelingssituatie stap voor stap opnieuw te definiëren. Zo wordt een vanzelfsprekende eigen 

sociale natuur geconstrueerd. Dit begin van een institutionalisering van gedrag is een proces van 

externalisering, waarbij de betrokken actoren zich nog geheel betrokken voelen. Alhoewel de 

typificaties door de betrokkenen samen gedeeld worden geven zij in dit stadium hun eigen 

gedragskeuzen weer. Handeling en subjectieve zinverlening vallen voorde actor samen. 

De belangrijkste volgende stap van Berger en Luckmann is de beschrijving van een 

institutionaliseringsproces waarin het ontstaan van typificaties in een historisch maatschappelijke 

context wordt geplaatst. Rubinstein en De Vries interpreteren het effect van deze stap als een 

naast elkaar komen staan van objectieve en subjectieve werkelijkheid in de sociologie omdat 

typificaties hiermee een objectief en dwingend karakter hebben gekregen. Dawe vat zijn kritiek op 

Berger en Luckmann als volgt samen: "Once the dyad becomes both historical and more than 

dyadic, meaning is objectified and action becomes a derivative of system."20 Belangrijke redenen 

voor het mislukken van de poging tot synthese zijn volgens Rubinstein en De Vries het ontbreken 

van een empirische oriëntering en het overnemen van de mentalistische vooronderstellingen van 

de typificatietheorie van Schutz. 

Rubinstein gaat in de kritiek op het mentalisme van Berger in op het Schutziaanse 

uitgangspunt dat betekenis van een handeling op een innerlijk proces berust. De betekenis van 

handelingen ontstaat volgens Rubinstein niet in of door een mentaal proces: "Just as Crusoë has 

not created a word merely by uttering a sound before a tree, not words alone, but social practices, 

determine what counts as a object." 21 Rubinstein voegt hier, om een mogelijk misverstand te 

voorkomen, onmiddellijk aan toe dat de betekenis welke een actor aan een handeling geeft niet 

wordt getoetst aan een sociale consensus over die betekenis maar aan een wijze van handelen. 

In aansluiting op een analyse door Wittgenstein van "verwachten", wijst De Vries er in zijn 

kritiek op de synthese van Berger en Luckmann op, dat het vaststellen door een actor van een 

verwachting bij een ander niet via een, ten opzichte van die verwachting, extern mentaal proces 

plaats vindt. De uiting van een verwachting en de wijze waarop daaraan wordt voldaan is een vorm 

van regelgeleid gedrag. De relatie tussen beide komt intern door het handelen tot stand. Uit het 

gedrag van actoren blijkt met welke regels zij een verwachting en de vervulling daarvan 

constitueren. 

Het gemeenschappelijk kenmerk van de kritiek van Giddens en de beide andere auteurs 

op de hier besproken synthesepogingen is dat zij deze niet zozeer willen aanvullen vanuit een 

oriëntatie welke meer op het "interpretatieve handelen" of op "het collectieve niveau" is gericht. De 

basis van de drie kritieken is een fundamenteel andere karakterisering van het object van de 

sociologie op grond van een niet-linguïstische interpretatie van de latere filosofie van Wittgenstein. 

Dit blijkt uit de beschrijving door De Vries van het tot stand komen van een betekenis, hoe Giddens 
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het begrip structuur definieert en hoe Rubinstein de constitutieve werking van een "practice" voor 

betekenissen omschrijft. 

Er wordt dus niet gepoogd handelingstheorieën van een microniveau te integreren in een 

macroniveau of een macroniveau op een microniveau te funderen, zoals Alexander of Knorr-

Cetina beogen. Praktijken van handelen ontstaan, zoals Giddens aangeeft, door het volgen van 

een structuur van regels welke in een "practical" of een "discursive consciousness" van de 

deelnemers aan die praktijken tot uitdrukking komt. Deze structuur is autonoom. Hierdoor is 

volgens hem de vooronderstelling dat de betekenis van een sociale handeling op een individueel 

of een collectief niveau of via een integratie daarvan kan worden verklaard zinloos geworden. 

Rubinstein en De Vries hebben een vergelijkbare opvatting. Zij lijken de relatie tussen een 

betekenis en een wijze van handelen op dezelfde manier intern te leggen. De mate waarin de niet-

linguïstische interpretatie van Wittgensteins werk door Rubinstein, De Vries en Giddens 

overeenkomt en klopt, kan pas door een grondige vergelijking worden vastgesteld. Zo een 

vergelijking met de recente interpretaties van het latere werk is het onderwerp van het volgende 

hoofdstuk. Ter introductie wordt hier de betekenis van de manuscripten voor de interpretatie van 

de latere filosofie van Wittgenstein besproken. 

1.3. De betekenis van Wittgensteins manuscripten 

In 1980 zijn de eerste resultaten van een analyse door Baker en Hacker van de 

"Philosophical Investigations" verschenen. Uiteindelijk is het onderzoeksverslag uit vier delen gaan 

bestaan. De paragrafen in de "Investigations" maken deel uit van langere of kortere 

argumentatieketens. Voor de opbouw van de ketens in het boek is gebruik gemaakt van 

onderdelen van argumentaties die op andere plaatsen van de latere filosofie voorkomen, maar dan 

vaak in een andere volgorde of samenstelling. Het monumentale van de analyse van de 

paragrafen van de "Philosophical Investigations" is dat al deze plaatsen en samenstellingen zijn 

vastgesteld. Op deze wijze zijn de betekenis en bedoeling van elke paragraaf stapsgewijs bepaald. 

In de eerste twee delen heeft Hacker samengewerkt met Baker. De volgende twee boeken heeft 

hij alleen geschreven. Het laatste is in 1996 verschenen. Het tweede en het derde zijn in 1985 en 

1990 gepubliceerd en in het bijzonder van belang geweest voor de correctie van het algemene 

beeld van de latere filosofie. Zij beslaan respectievelijk de paragrafen 185 tot en met 242 en 243 

tot 428. Hierin worden stukken besproken die over regelgeleid handelen gaan en de passage die 

door velen is aangewezen als het private language argument. Hacker toont aan dat het niet om 

één, maar om meerdere argumentaties gaat. De conclusie daarvan luidt dat de constitutie van 

betekenis volgens Wittgenstein niet met een betekenistheorie verklaard kan worden. Aan deze 

gegevens is bijvoorbeeld de filosoof Saul Kripke in een recente analyse, waarin hij een scepticisme 

aan Wittgenstein toeschrijft, geheel voorbij gegaan. Hij geeft een duiding van "private language" 
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die in tegenspraak is met feitelijke inhoud van de door hem geciteerde paragrafen uit de 

"Philosophical Investigations". 

De niet-linguïstische interpretatie van de latere filosofie van Wittgenstein kan worden 

toegelicht met een belangrijk verschil tussen de "Tractatus" en de "Investigations". In het eerst 

genoemde werk veronderstelt Wittgenstein dat aan taal een verborgen structuur ten grondslag ligt 

van logisch syntactische regels, welke door logische eigennamen met de werkelijkheid zijn 

verbonden. De betekenis van een eigennaam komt tot stand door het verband tussen een 

voorstelling en een stand van zaken in de werkelijkheid. Deze logisch linguïstische opvatting heeft, 

gestimuleerd door de Wiener Kreis, bijgedragen aan een heroriëntatie in de filosofie omdat in de 

logica, de epistemologie en de metafysica tot dat moment de bepaaldheid van betekenissen door 

de structuur van de taal niet expliciet was onderkend. Wittgenstein begint de "Philosophical 

Investigations" met een kritiek op deze wijd verspreide "Augustiniaanse" opvatting over het 

ontstaan van betekenissen. Tot de epistemologische theoretici die dit beeld onderschrijven rekent 

hij zichzelf, met de opvattingen die hij in de "Tractatus" huldigde, Frege en Russell. Een belangrijke 

misvatting waarmee hij in zijn eigen werk en in dat van anderen wil afrekenen is de 

veronderstelling in het "Augustiniaanse paradigma", dat de verbinding tussen taal en werkelijkheid 

op een onbewuste mentale activiteit berust en uiteindelijk in het denken tot stand komt. 

Het psychologisch concept van regels is in de "Investigations" vervangen door de filosofie 

van het regelgeleid gedrag. De betekenis van een taaluiting en van gedrag ontstaat door het 

volgen van een regel in een praktijk van handelen. De vooronderstelling dat regels onafhankelijk 

van het spreken en het handelen kunnen bestaan of dat regels niet gekend zouden kunnen 

worden door een alledaagse taalgebruiker en bepalend zouden zijn voor gedrag, acht Wittgenstein 

later onhoudbaar. In ons handelen kunnen wij met een rechtvaardiging of een verklaring naar de 

regel verwijzen die is gevolgd. Wittgenstein liet de opvatting over de betekenis van taal als een 

structuur van verborgen regels geheel vallen en verving deze door concepten als "regelgeleid 

gedrag" en "praktijk". De betekenis die men in het algemeen in de sociale wetenschappen aan de 

"regelgeleidheid" uit de latere filosofie geeft is echter anders. Die betekenis komt overeen met de 

gangbare filosofische interpretatie van de "Investigations". Na het verschijnen daarvan heeft een 

aantal analytische filosofen de verschillen met de "Tractatus" geduid als de overgang van 

een psychologische naar een sociaal linguïstische benadering. Deze duiding is onder invloed van 

de analytische filosofie gemeengoed geworden. Wittgenstein is geplaatst als iemand die weliswaar 

op het belang van een bepaald soort analyse heeft gewezen, maar daar geen methode voor heeft 

ontwikkeld. Het onderwerp van een dergelijke analyse is de onvermijdelijke vaagheid die 

taaluitingen, op zichzelf beschouwd, hebben. In de te ontwikkelen methode moet de nadruk liggen 

op de wijze waarop taal wordt gebruikt. De betekenis van uitingen kan worden bepaald met de 

context waarin zij voorkomen. Deze bij Wittgenstein veronderstelde opvatting is uitgewerkt in de 

"Ordinary language" filosofie waarin taalhandelingen worden geanalyseerd. 
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In de "Investigations" stelt Wittgenstein dat taaluitingen een praktijk van handelen zijn. Zo 

een praktijk bestaat uit een geheel van normatieve activiteiten die voor een belangrijk gedeelte van 

fysionomische aard zijn. De verheldering van dit verschil met het regelbegrip in de Tractatus en 

het belang van normatieve activiteiten voor het begrijpen van een handelingspraktijk zijn het 

oogmerk van zijn latere filosofisch werk. Een fundamenteel en nieuw idee in deze filosofie is dat 

betekenis niet tot stand komt via een extern gelegd verband met een stand van zaken, maar via 

regels die immanent zijn aan een handelingspraktijk. Ter verduidelijking van dit idee hanteerde hij 

eerst de methode van het vergelijken van het spreken van een taal met het spelen van een spel, 

zoals bijvoorbeeld schaken. Uit de analyse van dit soort voorbeelden wordt duidelijk dat de kennis 

van regels in de eerste plaats blijkt uit de beheersing van het spel en in principe toegankelijk is. 

Om beter te kunnen bepalen wat de beheersing en kennis van regels inhoudt, gaat Wittgenstein 

later gebruik maken van eenvoudige vormen van samenhangend taalgebruik aangeduid met het 

begrip "taalspel", zoals het "beschrijven" van een gebeurtenis of iets "vertellen". Nog weer later 

hanteert hij voorbeelden van complex taalgebruik, zoals "veinzen". Dit laatste taalspel is van een 

hoger niveau en afhankelijk van een daaraan voorafgaande beheersing van een eenvoudig 

taalspel als de waarheid spreken. Het gebruik van eenvoudige en complexe taal als voorbeeld had 

tot doel een misleidend aspect van de illustratie met een spel als schaken te vermijden. De regels 

van een handelingspraktijk staan niet onomstotelijk vast, zoals de regels op de binnenkant van een 

speeldoos, maar zijn veranderbaar door de rechtvaardigingen en verklaringen die deelnemers voor 

hun activiteiten geven. De beheersing van regels betreft het actuele handelen en potentiële 

activiteiten. De vergelijking met een spel geeft de misleidende indruk van statische regels, terwijl 

Wittgenstein juist het dynamische aspect van regels wil benadrukken. 

Regels moeten volgens hem worden gezien als instrumenten en de beheersing van regels 

als een "techniek". Deze fundamenteel nieuwe opvatting is in andere interpretaties niet onderkend. 

Zo zijn de beroemde "private language arguments" altijd opgevat als een bewijs dat redenerend 

vanuit het taalspel van een geïsoleerd levend individu als Robinson Crusoë een privé taal niet 

mogelijk zou zijn. Het gedeelte in de Investigations over een "private language" is door 

Wittgenstein echter niet zonder reden geplaatst na het onderdeel dat gewijd is aan regelgeleid 

gedrag zo blijkt uit het onderzoek van zijn manuscripten. De argumentaties hebben tot doel 

duidelijk te maken dat regelgeleid gedrag of de beheersing van regels niet op grond van een 

formulering kan worden vastgesteld en dus geen talig aspect op de voorgrond staat. Bij de 

vaststelling moet het geheel van de bij de regel behorende normatieve activiteiten worden 

betrokken. Een regel bestaat uitsluitend in deze activiteiten die deel uit maken van een praktijk. 

Wittgensteins idee dat de beheersing van regels als een "techniek" moet worden gezien 

is van zo groot belang omdat hiermee is aangegeven dat een taalspel uit meer dan een 

uitgevoerde handeling bestaat. Een techniek van handelen verwijst naar de beheersing van een 

structuur van regels van met elkaar verwante taalspelen. Hier berust de constitutie van betekenis 

op. Techniek houdt als kunde meer in dan de handelingen die de deelnemers aan een 
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handelingspraktijk vertonen. Men kan deze opvatting, die centraal staat in de latere filosofie, als 

niet-linguïstisch kenmerken en wel op twee manieren. Ten eerste wordt, in tegenstelling tot de 

"Ordinary language philosophy", gewezen op het belang van non-verbale activiteiten. Ten tweede 

kan betekenis niet wetenschappelijk worden verklaard. De betekenis van het actuele non-verbale 

handelen berust op de beheersing van een veld van relaties tussen regels met hun potentiële 

toepassingen. 

Men kan met een vergelijking uit de wereld van de muziek nagaan wat Wittgenstein 

volgens Hacker en de daarmee verwante interpretaties bedoelt met het omschrijven van 

regelgeleide handelingspraktijk als een "techniek". Het gaat (a) in de betekenis die Wittgenstein 

aan "techniek" geeft niet om de partituur, maar het zingen. Vervolgens (b) berust een uitvoering, 

bijvoorbeeld door een zangeres, op een vertrouwd zijn met een reeks van mogelijkheden in het 

genre. Het gaat (c) bij de beheersing van een techniek niet zozeer om het verschil tussen een aria 

en koorzang: niet het, meestal aanwezige, sociale karaktervan een praktijk staat op de voorgrond, 

maar de constitutie van betekenis door de techniek. Dit aspect is van belang in verband met de 

misvatting dat betekenis geconstitueerd wordt door een consensus tussen de deelnemers aan een 

handelingspraktijk, (d) De beheersing van een regel houdt in dat deze nogmaals gevolgd kan 

worden. De uitvoeringspraktijk van een zangeres bij het ten gehore brengen van een melodie is 

gekenmerkt door een regelmatigheid van gedrag als zij of het publiek een bepaalde uitvoering 

waardeert. Wittgenstein noemt zo een regelmatigheid van handelen die dankzij een techniek tot 

stand komt een institutie, (e) Bij meerdere uitvoeringen kan zich een telkens herkenbare keuze uit 

een reeks handelingsmogelijkheden voordoen; de beheersing van een techniek maakt handelen 

mogelijk, maar tegelijk wordt het handelen daardoor beperkt, (f) Interpretatie, regel, 

handelingspraktijk en techniek zijn intern met elkaar verbonden. Deze relatie is het fundamentele 

verschil met de misvattingen dat betekenis extern door een psychische activiteit geconstitueerd 

wordt of door een sociale consensus over de interpretatie van een handeling, (g) Een 

handelingspraktijk kan veranderen indien in een interpretatie de regels van een wijze van handelen 

onder woorden worden gebracht. Dit kenmerk en het feit dat regels in het algemeen geïmpliceerd 

zijn, maken het moeilijk om een precieze definitie van een regel te geven. 

Hoe in relatie tot een handelingspraktijk met een interpretatie verandering ontstaat, kan met 

een voorbeeld uit het late werk van Ludwig von Beethoven worden aangegeven. In een 

schetsboek is door hem, toen hij in 1825 werkte aan op. 132, 130 en de "Großen Fuge", bij de 

noten geschreven: "Fort mit allen Regeln". Hij interpreteert hiermee het compositorisch handelen 

in vroeger werk, waarvan hij nu gaat afwijken, zoals de regels hoe de samenhang in een 

muziekstuk tot stand dient te komen.22 Met de geheel nieuwe opbouw waren zijn laatste 

strijkkwartetten hun tijd ver vooruit; pas de laatste veertig jaar bestaat er in bredere kring 

belangstelling voor de composities. Indien men (a) t/m (g) vergelijkt met de duidingen die in het 

algemeen van de latere filosofie zijn gegeven, kan het werk van Beethoven nog op een andere 

manier illustratief zijn voor de perceptie van de latere filosofie. Beiden noteerden bijna elke dag 
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invallen die later verder werden uitgediept en herschikt. Voor Wittgenstein geldt net als voor 

Beethoven dat de thematiek van zijn werk nu pas duidelijk is geworden door vergelijkend 

onderzoek van de nagelaten geschriften. 

In de meeste filosofische interpretaties en toepassingen van de filosofie zijn een of 

meerdere van de kenmerken van regelgeleid gedrag niet onderkend. Peter, Winch heeft 

bijvoorbeeld geen aandacht geschonken aan deze samenhangende kenmerken van een techniek. 

Zijn toepassing van de latere filosofie is gericht op wat hij als de resultaten van regelgeleid 

handelen ziet. Een "levensvorm" is daar volgens hem een belangrijk voorbeeld van. Deze duiding 

heeft geleid tot een epistemologische discussie, vanwege het door hemaangegeven probleem van 

het vergaren van sociaal wetenschappelijk inzicht in andere levensvormen dan de onze. Voor het 

merendeel van de sociologische auteurs, zoals Bloor en Philips, die zich in dit debat hebben 

gemengd, geldt dat zij een sociale constitutie van betekenis (zie punt c hiervoor) vooronderstellen. 

In deze discussie wordt miskend dat Wittgenstein in zijn latere filosofie heeft afgerekend met de 

epistemologie als taak voor de filosofie. 

Ook in recente publicaties over Wittgensteins werk, zoals van Alfred Ayer, Saul Kripke en 

in Nederland van Guy Widdershoven, geldt dat geen van samenhangende aspecten van 

regelgeleid handelen als het beheersen van een techniek zijn onderkend.23 Die recente publicaties 

zijn bovendien gekenmerkt door een gebrek aan samenhang in die zin dat men niet op andere 

interpretatoren reageert of deze in aanmerking neemt. Zo is het bijvoorbeeld opvallend dat 

Widdershoven geen aandacht schenkt aan het derde kenmerk van een "techniek". Ruim voor de 

interpretatie die hij van de latere filosofie geeft is rond de duiding van Kripke een uitgebreide 

discussie gevoerd. In die discussie gaat het over de privé taal argumentatie als kern van de latere 

filosofie en is volgens Hacker door Kripke de richting die alle argumenten op wijzen precies een 

slag gekeerd in de richting van een sociale constitutie van betekenis. Widdershoven schenkt geen 

aandacht aan deze discussie en baseert zich voornamelijk op Winch en op de gepubliceerde delen 

van de latere filosofie, terwijl Baker en Hacker voor zijn publicatie al ruimschoots bezig waren met 

hun onderzoek in de manuscripten. Margeret Gilbert heeft in 1989 een uitgebreid theoretisch 

programma ontwikkelt voor een oplossing van de problematische verhouding tussen 

objectivistische en subjectivistische oriëntaties op het object van de sociologie, dat qua 

uitgangspunt geheel gebaseerd is op de publikaties van Kripke over de latere filosofie. Zij reageert 

niet op de discussie over zijn verandering van de argumentatielijn van Wittgensteins latere 

filosofie. 

De bovenstaande literatuur geeft niet alleen een indruk van de beperkte belangstelling voor 

de eigenlijke inhoud van de latere filosofie zelf, maar ook voor het onderzoek dat daarnaar is 

verricht. Wittgenstein bewandelde in zijn latere periode verschillende paden tegelijk. Hij levert 

kritiek op epistemologische vooronderstellingen en ontwikkelt een dynamische taalfilosofie. De 

verandering van betekenissen berust op een verticale relatie tussen taalspelen. Met de "verticale" 

dimensie maakt Wittgenstein een onderscheid tussen fundamentele taalspelen waarin het non-
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verbale handelen centraal staat en taalspelen die een talig karakter hebben, zoals in het voorbeeld 

van het "veinzen" is aangegeven. "Interpreteren" staat net als dat taalspel op een hoger niveau. 

Door een gevolgde regel discursief onder woorden te brengen, wordt hij veranderbaar. Kennis van 

de manuscripten is onontbeerlijk om de dynamische taalfilosofie op te merken. 

De hoofdpunten van Wittgensteins latere periode kunnen als volgt worden samengevat. 

Ten eerste is duidelijk dat regels de redenen en de grondslag vormen van het gedrag van de 

deelnemers aan een handelingspraktijken hen kunnen informeren over de juistheid daarvan. Deze 

vaststelling vormt het cruciale verschil met zijn denkbeelden in de "Tractatus". Het kunnen geven 

van een betekenis aan gedrag of aan een verschijnsel berust niet op een beeld in het bewustzijn 

van een aspect van de werkelijkheid. Het verlenen van betekenis is onverbrekelijk verbonden met 

het vermogen regels te volgen in een handelingspraktijk. Vervolgens komt uit Wittgensteins 

analyses naar voren dat niet enkel op grond van het voorkomen van een specifieke handeling of 

van een formulering kan worden vastgesteld of iemand een regel volgt, maar dat de 

omstandigheden waaronder de handeling plaats vindt daarbij moet worden betrokken. Men kan 

pas zeggen dat iemand een regel volgt indien zijn activiteiten een in het kader van een bepaalde 

handelingspraktijk vereiste complexiteit en regelmatigheid vertonen. Onder zulke omstandigheden 

kunnen een handeling en het uiten van bijvoorbeeld een intentie worden opgevat als blijk van het 

beheersen van een regel. Een verklaring van handelingen door middel van externe entiteiten zoals 

een sociale structuur of intentionele en andersoortige bewustzijnsinhouden is onjuist. 

Giddens duidt het kunnen uitvoeren van de normatieve activiteiten die tot een 

handelingspraktijk behoren aan met het begrip "practical consciousness". Het kunnen aangeven 

van de regels die met die activiteiten verweven zijn, behoort tot het "discursive consciousness". 

Hij benadrukt bij de definiëring van beide begrippen dat "consciousness" niet moet worden verward 

met bewustzijnsinhouden. De relatie tussen de twee begrippen in zijn handelingstheorie lijkt te zijn 

dat het "discursive consciousness" verwijst naar het inzicht dat actoren in de institutionele 

achtergrond van de regels van een handelingspraktijk vertonen en uit een "practical 

consciousness" blijkt dat zij een techniek van handelen beheersen. Naarmate een institutie meer 

gesedimenteerd is, neemt het inzicht doorgaans af. Beide begrippen impliceren dat regels zowel 

"constraining" als "enabling" zijn en geven daarmee een open inhoud van "structuur" aan. 

"Structuur" is een dynamisch geheel van regels waardoor het handelen mogelijk is en tegelijkertijd 

wordt beperkt. In de handelingstheorieën van Rubinstein en De Vries wordt eveneens naar de 

veranderlijkheid van een "structuur" verwezen. 

Twee auteurs kunnen het belang illustreren van het doorlichten van de sociaal 

wetenschappelijke toepassingen van de latere filosofie met de nieuwe interpretatie van dat werk. 

Het zijn Margaret Archer en Jan Glastra van Loon.24 Beiden hebben geprobeerd een oplossing 

voor de problematiek rond het dualisme in de sociale wetenschappen te geven. Archer geeft 

daarbij een kritiek op de handelingstheorie van Giddens. Haar kritiek berust op een onjuiste 

interpretatie van Wittgensteins werk. In Glastra's poging doet zich een vergelijkbaar probleem voor 
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omdat hij uitgaat van een opvatting over de betekenis van handelen als "use" en daarmee een 

onjuiste invulling geeft aan de latere filosofie. 

De afstand tussen het cultuursociologisch programma van Archer en de handelingsfilosofie 

van Glastra van Loon is groot. Archer bouwt haar theorie op aan de hand van Karl Poppers 

vooronderstelling over het bestaan van een wereld van objectieve betekenissen. Glastra van Loon 

onderzoekt het ontstaan van de betekenissen van handelingen en probeert daarbij elke 

filosofische, bijvoorbeeld Kantiaanse, vooringenomenheid te vermijden. Hij is een van de eersten 

die in de Nederlandse filosofie een poging heeft gedaan een adequate handelingstheorie te 

formuleren en is deze steeds verder blijven ontwikkelen. De reden om hier op beider werk in te 

gaan, is om een toelichting te geven op de niet-linguïstische aspecten van de latere filosofie van 

Wittgenstein en op Giddens' interpretatie daarvan. 

Er bestaan overeenkomsten tussen de aanzet tot een handelingstheorie van Glastra van 

Loon en Giddens. De kritiek op andere auteurs en de literatuur waarop zij steunen komen voor een 

deel overeen. Beide hebben aandacht besteed aan de problematische verhouding tussen 

objectivistische en subjectivistische benaderingen in de sociale wetenschappen. De kritiek die zij 

op de "Philosophy of action" van de analytische filosofie hebben uitgebracht, bevat dezelfde 

punten. Deze wordt opgevat als een abstract reductionisme dat door de afwezigheid van een 

sociaal historische dimensie weinig aanknopingspunten heeft voor de ontwikkeling van een 

handelingstheorie in de sociale wetenschappen. Ook het alternatief dat in de kritiek wordt geboden 

stemt overeen: het beschouwen van het sociale leven dient vanuit een "actor" perspectief plaats 

te vinden, omdat de mens primair als een handelend wezen dient te worden opgevat. Giddens en 

Glastra van Loon wijzen beiden op een aantal mogelijkheden die de filosofieën van Merleau-Ponty 

en van Wittgenstein bieden in verband met de subject-object problematiek. Naar aanleiding van 

Merleau-Ponty worden inzichten over perceptie en het handelen besproken en aan de latere 

filosofie van Wittgenstein worden ideeën ontleend over de relatie tussen handelen en talige 

betekenissen. 

Een analyse van de wijze waarop de twee auteurs het werk van Wittgenstein en van 

Merleau-Ponty interpreteren en aanwenden levert echter wezenlijke verschillen op. Bij Giddens 

functioneert de filosofie van Merleau-Ponty als een verkenning van de relatie tussen 

geheugensporen en een "practice" van handelen. Glastra van Loon benadrukt in "Norm en 

Handeling" en latere publicaties25 dat handelingen ontstaan in perceptuele ervaringen die in het 

bewustzijn zelden aan de oppervlakte treden. Hij bespreekt inzichten uit de filosofie van de 

perceptie om kritisch te bepalen in welke vorm actoren kennis kunnen hebben over hoe te 

handelen en zet de filosofie van Merleau-Ponty in voor de ontwikkeling van een verklaring voor het 

ontstaan van betekenissen. Zijn toepassing heeft betrekking op de algehele constitutie van het 

kennisobject van de sociale wetenschappen en van het ontstaan van betekenisvol handelen. In 

zijn bespreking van betekenisvol handelen worden de perceptueel filosofische inzichten verbonden 

met de gangbare linguïstische interpretatie van de latere filosofie van Wittgenstein. Betekenissen 
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zijn gedeeld en hij acht een analyse van "het gebruik" van taal van doorslaggevend belang voor 

de vaststelling van de juiste betekenis. Het overeenstemmen in betekenis kan worden vastgesteld 

door een demonstratie van de met een handeling corresponderende perceptuele ervaring. Zijn 

opvatting verschilt van Baker en de daarmee verwante auteurs en van Giddens' interpretatie. 

Volgens hen doet een sociale consensus niet terzake en is niet het actuele op zich zelf staande 

gebruik van concepten belangrijk voor de constitutie van betekenis, maar de beheersing van een 

techniek waarmee de regels van met elkaar verwante taalspelen worden toegepast. Dit verschil 

in opvatting kan met het volgende onderscheid in de betekenis die Glastra van Loon en Giddens 

aan "gebruik" geven worden aangegeven: dat is het verschil tussen "gebruik" als één gebruikelijke 

handeling en in de betekenis van het kunnen hanteren van een geheel van handelingsregels. 

Archer gebruikt haar Popperiaans uitgangspunt en een conceptuele onderscheiding van 

Lockwood om in een cultuur als een totaliteit van betekenissen een analytisch onderscheid aan 

te brengen tussen Cultureel Systeem en Sociaal Culturele interactie (hierna CS en SC, Archer 

gebruikt deze acronymen ook). CS is een geheel van proposities die context-onafhankelijk 

vaststaan, bijvoorbeeld in culturele essenties als het verschil tussen Christelijke en Grieks-

Romeinse waarden. SC bestaat uit alle betekenissen van het sociaal culturele leven die bij uitstek 

afhankelijk zijn van een situationele context. De laatste categorie vormt een geheel van context

afhankelijke betekenissen in de meest uiteenlopende zin, zoals symbolen, mythen, "hidden 

persuaders" enz. Alhoewel volgens Archer een overlapping van de categorieën CS en SC in de 

werkelijkheid zeker zal voorkomen, hecht zij belang aan de onderscheiding, omdat hiermee een 

culturele dynamiek kan worden geanalyseerd. De analyse bestaat uit het opsporen van 

contradicties in het CS of de SC en het zoeken naar de wisselwerkingen tussen beide, waarmee 

het ontstaan van een cultureel product als een Christelijke waarde kan worden gevolgd. De 

verklaringsmogelijkheid van deze culturele dynamiek gaat volgens Archer verloren indien het CS 

of, omgekeerd, de SC bepalend wordt geacht voor de ontwikkeling van zo een cultureel element. 

Dit verloren gaan geldt ook als CS en SC in de analyse worden vermengd. Giddens houdt zich 

volgens Archer bezig met het bereiden van de hutspot die in het laatste geval ontstaat. Archer 

merkt deze "central conflation" op in zijn centrale begrip "duality of structure". De tekortkomingen 

van dit sociaal theoretisch uitgangspunt maken een propositionele theorievorming onmogelijk. 

De belangrijkste interpretatiefout die Archer begaat met bovenstaande invulling van het 

centrale begrip uit Giddens' institutionele handelingstheorie berust op de miskenning van het niet-

linguïstische karakter daarvan. De fout zal eerst aan de hand van een citaat worden 

geïntroduceerd. Daarna zijn Archers categorieën CS en SC van belang omdat zij de aanval op 

"duality of structure" daarmee uitvoert: "Although Giddens states clearly "I reject the conception 

that society is like language", the late Wittgenstein stalks (cursivering C.N.) the text - to know a 

form of life is to know a language. Thus the key concepts themselves come direct from 

linguistics."26 De linguïstische invulling van Giddens' handelingstheorie door Archer komt 
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onomstotelijk naar voren in haar analyse van de dualiteit van structuur met de categorieën CS en 

SC. Giddens' omschrijving van dualiteit is dat in een "practice" een structuur van regels zowel 

"medium" als "outcome" is. Archer vat "outcome" op als een geheel van linguïstische regels 

vergelijkbaar met haar CS en "medium" komt overeen met haar SC interactie. In de eerder 

gegeven omschrijvingen van een "practice" is benadrukt dat deze het vertrouwd zijn met een 

"techniek" van handelen inhoudt en niet alleen bestaat uit actuele activiteiten. Een 

handelingspraktijk houdt met andere woorden meer in dan de sociaal culturele interactie in Archers 

betekenis. Het handelen in Archers SC veronderstelt volgens Giddens' benadering de beheersing 

van de "techniek". De activiteiten daarvan verschijnen maar gedeeltelijk aan de oppervlakte in een 

SC. Het "to know a form of life" in het gegeven citaat verwijst naar een vertrouwd zijn met 

"practices" van handelen. De relatie hiervan met "to know a language" betekent dat een 

beheersing van regels in een "practice" van handelen inhoudt dat deze impliciete regels in principe 

kunnen worden aangegeven. Giddens verbindt geen linguïstische taalfilosofie over actuele regels, 

of zoals Archer schrijft een "outcome" van handelen, met een sociologische theorie over interactie 

of een "medium" in Archers terminologie. Hij wil met een dualiteit van structuur aangeven dat een 

"practice" op een impliciete beheersing van regels berust en door de toepassing daarvan 

tegelijkertijd de structuur van die regels wordt voortgebracht. 

Meerobjectivistische of subjectivistische conceptualiseringen in de sociologie of een accent 

op het cognitieve of the collectieve berusten op een expliciet of stilzwijgend geaccepteerd 

filosofisch standpunt. Het overgrote deel van het sociaal-wetenschappelijk onderzoek kan als een 

logisch empirisme worden aangemerkt dat grofweg overeenkomt met de vroege filosofie van 

Wittgenstein. Dit soort filosofische aannames wordt vrijwel nooit geproblematiseerd door de 

desbetreffende onderzoekers. Een socioloog uit deze laatste richting, Randall Collins, geeft zelfs 

aan dat voor deze wijze van onderzoek helemaal geen legitimatie nodig is.27 Deze ferme uitspraak 

neemt niet weg dat de door hem voorgestane onderzoeksaanpak stoelt op allerlei niet genoemde 

veronderstellingen zoals van de soort taaiconventies waar de onderzochten zich aan houden.28 

Glastra van Loon maakt met zijn fenomenologische versie van de latere filosofie gebruik van een 

filosofische grond waar men in de sociale wetenschappen minder vaak op steunt. Archer valt 

Giddens vanuit een bekendere positie aan. Zij baseert zich op Karl Popper die een alternatief heeft 

ontwikkeld voor het logisch empirisme dat in brede kring is opgemerkt als een terechte correctie 

op het logische empirisme.29 De kritiek van Archer op Giddens zou hier nog verder kunnen worden 

aangevat door op het dualisme in Poppers filosofie te wijzen. Daarin wordt zowel uitgegaan van 

een wereld van objectieve betekenissen als van zijn bekende methodologie van "conjectures" en 

"refutations"; de inhoud van de laatste twee begrippen is geheel ontleend aan Otto Selz en 

verraadt een psychologistisch gezichtspunt.30 

Een diepgaande studie van twee auteurs, zoals bijvoorbeeld van Archeren Giddens, vormt 

vaak het hoofdbestanddeel van vergelijkend onderzoek. Hier is gekozen voor een breder 

perspectief. Het standpunt van Hacker en de daarmee verwante auteurs is dat op grond van de 
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latere filosofie elke wetenschappelijk verklarende benadering van de constitutie van betekenis 

onjuist is. Daar ligt het algemene belang van het onderzoek naar de aansluiting van Giddens met 

de twee andere afwijkende auteurs op de latere filosofie, met inbegrip van de manuscripten. Het 

antwoord op de vraagstelling van dit onderzoek geeft de mogelijkheid tot overstijging van het 

dualisme met een institutionele handelingstheorie. De onderzoeksresultaten zullen in een 

exemplarische zin worden toegepast op een veelheid van objectivistische en subjectivistische 

stellingnames. Deze opzet gaat vanwege haar algemene en fundamentele karakter boven een 

vergelijking van twee sociologen uit. In het onderzoek worden vrijwel alle auteurs besproken die 

de filosofie van Wittgenstein in de sociale theorievorming hebben toegepast met de kritiek die 

daarop kan worden gegeven. In die kritiek komt Giddens, vanwege zijn bekendheid en de 

systematiek van zijn toepassing, meer voor dan De Vries of Rubinstein. De mogelijkheid tot 

toepassing van de onderzoeksresultaten zijn groot, gezien de overheersende plaats die de 

theoretische stromingen uit het dualisme in de sociologie hebben met hun bijbehorende 

methodologieën. 

Deze wijdse blik betekent niet dat er verder geen ruimte is gereserveerd voor Archers 

kritiek. Net als de fenomenologische positie van Glastra van Loon blijft zij een referentiepunt. In 

het bijzonder zal gelet worden op de mogelijkheden die Giddens' conceptueel kader biedt voor 

empirische theorievorming. 
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HOOFDSTUK 2 DE INTERPRETATIES VAN DE LATERE FILOSOFIE 

VAN WITTGENSTEIN 

2.1. "Wittgensteiniaanse" handelingstheorieën en de samenhang van de latere filosofie 

De selectieve publicatie en de interpretatie van Wittgensteins nalatenschap hebben de 

beeldvorming over de inhoud van de latere filosofie bepaald. De gepubliceerde onderdelen van 

het werk kunnen niet los van de rest van zijn filosofische erfenis worden gezien. Door onderzoek 

van de manuscripten zijn bijvoorbeeld de verschillende methoden opgemerkt van de feitelijke en 

hypothetische taalspelen. Geen van de sociaal-wetenschappelijke toepassingen is op deze 

onderzoeksresultaten gebaseerd. Algemeen wordt aangenomen dat Wittgensteins 

hoofdonderwerp de totstandkoming van betekenis is. Het belangrijkste nieuwe inzicht in zijn 

filosofie op grond van de manuscripten is dat de constitutie van betekenis zich alleen in het 

handelen toont en daarom niet op een wetenschappelijke wijze kan worden verklaard. 

Met dit inzicht zijn alle sociaal-wetenschappelijke toepassingen ingedeeld in een 

waarschijnlijk onjuiste en een mogelijk juiste duiding van de latere filosofie. Van Gunsteren, Gilbert 

en Coulter zijn in de eerste categorie ingedeeld omdat sociale veronderstellingen overheersen in 

hun weergave van deze filosofie. Zij verklaren de totstandkoming van betekenis met een sociale 

overeenstemming tussen actoren. Rubinstein, De Vries en Giddens behoren tot de tweede 

categorie. Met al deze duidingen correspondeert aan de ene kant dat een oplossing wordt 

gegeven voor het dualisme en aan de andere kant deze problematiek lijkt te worden overstegen 

met een institutionele handelingstheorie. 

Voordat alle sociaal-wetenschappelijke aanwendingen van de latere filosofie definitief 

worden beoordeeld, zal eerst de noodzaak van een volledige beschouwing van de nalatenschap 

van Wittgenstein worden toegelicht en de gevonden samenhang tussen de publicaties en de 

andere onderdelen van zijn werk. De argumentaties voor een betekenistheorie van de drie 

eerstgenoemde auteurs worden daarna vergeleken met de door hen aangehaalde passages en 

conclusies van de latere filosofie. 

Op grond van die kritiek kunnen de beoordelingseisen waar de tweede categorie sociaal

wetenschappelijke duidingen vanwege de recente interpretaties van de latere filosofie aan moet 

voldoen, zo scherp mogelijk worden geformuleerd. Rubinstein, De Vries en Giddens lijken niet naar 

een theorie te streven waarmee de totstandkoming van de betekenis van handelingen via een 

wetenschappelijke aanpak kan worden verklaard. De belangrijke vragen voor de beoordeling van 

het werk van de laatste drie auteurs zijn of dit streven is gerealiseerd en wat de overstap van een 

dualistische problematiek naar een institutionele handelingstheorie voor de sociale theorievorming 

inhoudt. 

Bij het begin van dit hoofdstuk past een zin die Herman van Gunsteren de sociaal 

wetenschappelijk geschoolde lezer voorhoudt wanneer hij bij het filosofisch deel van zijn boek "The 
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Quest for Certainty" aankomt: "What is necessary is a willingness to take the time to get 

acquainted with an unfamilar but fruitful way of thinking."1 Sociologen die positivistisch georiënteerd 

zijn vinden een discussie over sociaal theoretische uitgangspunten niet belangrijk. De 

waarschuwing is bedoeld voor hen die dat belang wel inzien en er een argumentatie volgt welke 

is afgeleid van een filosofie die als moeilijk toegankelijk bekend staat. 

Elke auteur die hier wordt besproken beroept zich op een uitgangspunt dat aan de latere 

filosofie van Wittgenstein is ontleend. Volgens hen heeft zijn argumentatie directe gevolgen voor 

de aanpak van het sociaalwetenschappelijk onderzoek. Dit geldt bijvoorbeeld voor Van Gunsteren 

en Giddens in hun conceptualisaties van "burgerschap". De vormgeving van dit begrip verbinden 

zij met de latere filosofie. Bij wijzigingen in de interpretatie van de latere filosofie blijft zo een relatie 

bestaan. Zo gooit Jeff Coulter zijn toepassing daarvan om na een verandering in Hackers 

standpunt over de latere Wittgenstein.Bij elke auteur zal de probleemstelling worden toegelicht die 

tot het beroep op de latere filosofie heeft geleid. 

Deze probleemstellingen variëren van het willen geven van een oplossing voor het 

dualisme in de sociologie tot, in het geval van Giddens, de keuze van een ander perspectief voor 

de sociale theorievorming. Tevens wordt op de duidingen ingegaan die van deze filosofie zijn 

gegeven en de daaraan ontleende argumentatie. Onderzoeksmatige of andere uitwerkingen 

komen niet hier maar in de volgende hoofdstukken aan bod, waar bijvoorbeeld verschillende 

conceptualisaties van "burgerschap" worden besproken. Het onderzoek van De Vries wordt wel 

aangehaald, omdat dit nauw verweven is met zijn gebruik van de latere filosofie. 

Het vertrekpunt voor de komende analyse bestaat uit zoveel mogelijk onjuiste en juiste 

duidingen en toepassingen van het latere werk van Wittgenstein in de sociologie. Rekening 

houdend met Van Gunsterens waarschuwing aan zijn lezers is dit hoofdstuk na een introductie 

simpelweg in tweeen gedeeld. Hij, Coulter en Margeret Gilbert zijn vertegenwoordigers van de 

sociaal-linguistische standaardopvatting in de duidingen van de latere filosofie. Van Gunsteren is 

een vroeg voorbeeld van deze opvatting. De laatste twee bieden varianten. Coulter is het 

invloedrijkst en heeft veel navolgers in de sociale wetenschappen. Rubinstein, De Vries en 

Giddens vallen met hun andere interpretatie waarschijnlijk in de tweede categorie. Het onderscheid 

tussen de standaardopvatting en deze drie auteurs zal kortheidshalve verder worden aangegeven 

met: de "eerste" en de "tweede richting". 

Het hoofddoel is om deze indeling definitief vast te stellen aan de hand van Hacker en de 

daarmee verwante filosofen. In een vergelijkende beoordeling van de drie auteurs van de "eerste 

richting" met de recente interpretaties van de latere filosofie worden successievelijk de criteria 

ontwikkeld waar de auteurs van de "tweede richting" aan moeten voldoen. Indien de fundering van 

de institutionele handelingstheorie in de latere filosofie blijkt te liggen, kan Giddens' claim van een 

overstijging van het dualisme in een volgend hoofdstuk worden onderzocht. De institutionele 

handelingstheorie is door hem, in vergelijking met de andere twee auteurs van de "tweede 

richting", sociologisch het meest uitgewerkt. 
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Ter verantwoording van de voorlopige indeling van auteurs in de "eerste" en de "tweede 

richting" worden nog een paar algemene kenmerken van hun werk besproken. Daarna komt de 

zo weinig opgemerkte samenhang tussen de gepubliceerde en de andere onderdelen van de 

latere filosofie aan bod. 

Er bestaat een overeenstemming tussen beide richtingen over Wittgensteins kritiek op de 

psychologisch filosofische doctrine dat het voorkomen van betekenissen verklaard moet worden 

vanuit een harmonie tussen denken en werkelijkheid.2 De harmonie zou door het volgen van 

taalregels in het denken tot stand worden gebracht. Hierdoor is een afbeelding van de 

werkelijkheid in een logische taal mogelijk. Wittgenstein bekritiseert in feite een epistemologische 

opvatting waaraan hij zelf in belangrijke mate vorm heeft gegeven. Daarin wordt verondersteld dat 

het verlenen van betekenis dwingend in taalregels zelf ligt besloten. Deze door de "eerste" en de 

"tweede richting" in aansluiting op Wittgenstein verworpen doctrine kan vanwege de relatie die 

tussen taal en denken wordt gelegd psycho-linguïstisch worden genoemd.3 

De verschillen tussen beide richtingen treden op bij de interpretatie van andere delen van 

de latere filosofie. De auteurs van de "eerste richting" veronderstellen dat Wittgenstein een 

alternatief heeft ontwikkeld voor de doctrine. Betekenissen hebben geen psychische, maar een 

sociale oorsprong. Het alternatiefis nog altijd linguïstisch, omdat het een uitgangspunt blijft dat het 

optreden van betekenis met een taaltheorie verklaard moet worden. Taalregels worden nu echter 

niet met het denken verbonden maar berusten op een overeenkomstig handelen of een 

consensus.4 Elke handeling komt door een overeenstemming in levensvorm of volgens sociaal 

gedeelde regels en conventies tot stand. De betekenis van non-verbale handelingen is afgeleid 

van taalhandelingen waarover men het eens is. Met dit sociaal-linguïstische uitgangspunt kan 

volgens de auteurs in de "eerste richting" het probleem van het dualisme in de sociologie, dat in 

het vorige hoofdstuk is besproken, worden opgelost. Wittgenstein biedt de mogelijkheid tot een 

oplossing omdat hiermee de aanzet is gegeven tot de ontwikkeling van een adequate 

handelingstheorie. Rubinstein, De Vries en Giddens hebben gemeen dat zij geen linguïstisch-

filosofische benadering aan het latere werk toeschrijven. Of zij elke verklaring voor de constitutie 

van betekenis afwijzen, moet worden onderzocht.5 

De sociale overeenstemming die, volgens de sociaal-linguïstische benadering, betekenis 

aan een handeling geeft, komt doorgaans impliciet tot uitdrukking in een handelingsconventie. 

Verklaringen voor de constitutie van betekenis aan de hand van conventies treden in twee 

hoofdvormen op. In de eerste vorm gaat men ervan uit dat socialisatie een verklaring kan bieden 

voor het bestaan van de stilzwijgend aanvaarde handelingsregels. De invloed van de sociale 

omgeving is bepalend voor de persoonlijkheidsontwikkeling en daarmee kan het geven van 

dezelfde betekenis worden verklaard. Bij de andere hoofdvorm ligt de nadruk op de criteria volgens 

welke een omgeving wordt geïnterpreteerd of in die omgeving wordt gehandeld. De uitwisseling 

van subjectieve betekenissen biedt de verklaring voor het ontstaan van gedeelde betekenissen. 

Het verschil tussen omgevings- of handelingscriteria is in de loop van de tijd gegroeid.6 In beide 
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gevallen gaat het om het beantwoorden aan criteria van correctheid. In het ene geval wordt dit 

afgemeten aan een gelijke opvatting over de kenmerken van de omgeving, terwijl 

"handelingscriteria" alleen betrekking hebben op een juiste wijze van handelen. In de 

handelingswijze is de waarneming van de omgeving vervat. Een consensus over de wijze van 

handelen is bijvoorbeeld dat iemand "een goede sprong" heeft gemaakt. Betekenis wordt bij 

"omgevingscriteria" verleend door de overeenstemming van de betrokkenen over kenmerken van 

de handelingscontext zoals "de breedte" van de sloot waarover is gesprongen. Voor beide 

hoofdvormen van de verklaring van de betekenis van handelingen geldt dat de consensus over 

de handelingsconventie in principe door de betrokkenen of door onderzoekers onder woorden 

moet kunnen worden gebracht. 

Van Gunsteren, Gilbert en Coulter verschillen overeenkomstig de twee hoofdvormen van 

de sociaal-linguïstische richting onderling in de soort sociale verklaring die voor de constitutie van 

betekenis wordt geboden en de inhoud die een consensus moet hebben. De "tweede richting" van 

aanwendingen van fundamentele inzichten uit de latere filosofie in de sociologie wijst sociaal-

linguïstische verklaringen van de betekenis van het handelen af. Rubinstein, De Vries en Giddens 

beroepen zich niet op conventies of een consensus bij de constitutie van betekenis. Zij lijken alle 

drie in algemene zin tegen een verklarende benadering te zijn. Giddens' institutionele 

handelingstheorie is noch een sociologisme, noch een psychologisme. Een handelingstheorie 

houdt voor hem in: de beschrijving van een dynamische structuur van regels.7 

De aanwendingen van de latere filosofie in de "eerste richting" zijn evenmin onderzocht. 

Van Gunsteren is exemplarisch voor een verklarende benadering die uitgaat van de sociale 

constitutie van betekenis.8 Coulter is echter de bekendste auteur. Zijn naam is direct verbonden 

met "een Wittgensteiniaanse benadering" in de sociale wetenschappen. Hij werkt vanaf 1979 aan 

zijn handelingstheorie. Coulters werk is een goede toets voor de criteria waarmee sociologische 

toepassingen van de latere filosofie kunnen worden beoordeeld. Met het verschijnen van "Mind 

in Action" in 1989 lijkt zijn interpretatie van deze filosofie de kenmerken van de "tweede richting" 

te krijgen. Coulter schrijft in dit boek dat hij doorborduurt op eerder geformuleerde ideeën over de 

vorming van betekenissen. Het blijkt echter dat in alle stilte het kernbegrip "conventie" dat naar een 

sociale consensus verwijst is verdwenen. In deze herziening van zijn handelingstheorie zitten twee 

punten waardoor van een overgang zou kunnen worden gesproken. 

Ten eerste wijst Coulter, nadat "conventie" als een sociaal-linguïstisch element uit zijn 

theorie is verdwenen, op het belang van nonverbale handelingen voor de constitutie van betekenis. 

De betekenis van deze handelingen komt niet uitsluitend in expliciete vorm via taalhandelingen tot 

stand. De tweede herziening is dat de constitutie van betekenis berust op een bij de actor 

bestaand gevoel van "epistemische zekerheid" over een wijze van handelen. Deze veranderingen 

schijnen te impliceren dat hij een verklaring van betekenis door middel van een consensus laat 

vallen. Handelingen worden niet begrepen vanwege een sociale overeenstemming die in een regel 

is vastgelegd; betekenissen worden vanzelfsprekend verleend. Het principe van een verklaring 
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blijkt echter bij nader inzien toch niet te worden losgelaten. Coulter stelt dat de epistemische 

zekerheid in het handelen van actoren het resultaat is van sociale overdracht; de impliciete sociale 

consensus waar betekenissen op berusten moet met een socialisatieproces worden verklaard.9 

Gilberts handelingstheorie is gebaseerd op Saul Kripke's invloedrijke interpretatie van de 

betekenis van de latere filosofie. Volgens hem wordt de kern van de "Philosophical Investigations" 

pas duidelijk door een sceptische interpretatie van het "private language argument". Zij neemt zijn 

visie vrijwel geheel over en presenteert deze als Wittgensteins definitieve oplossing voor het 

betekenisvraagstuk. Gilbert geeft daarnaast een uitgebreide analyse van het dilemma van de 

individualistische en de collectivistische oriëntaties in de sociologische theorievorming. Ondanks 

de wat andere route aan de hand van Kripke vertoont haar benadering duidelijke overeenkomsten 

met die van Coulter en Van Gunsteren. Van Gunsterens probleemstelling en toepassing van de 

latere filosofie zullen vanwege de representativiteit het eerst worden besproken. 

De auteurs van beide richtingen ontlenen hun fundamentele inzichten aan Wittgensteins 

"Philosophical Investigations" en zijn "Blue and Brown Books". Voordat de eerste richting met de 

recente interpretaties wordt vergeleken, is toegelicht waarom de manuscripten van de latere 

filosofie uit de nalatenschap van Wittgenstein een geheel vormen waar gepubliceerde onderdelen 

niet los van kunnen worden gezien. Juiste interpretaties die alleen op de twee genoemde 

publicaties zijn gebaseerd zijn toevalstreffers. De auteurs die zich op "The Blue and Brown Books" 

beroepen, veronderstellen dat dit deel uit de nalatenschap als een "protoversie" van de 

"Philosophical Investigations" een belangrijke informatieve waarde heeft voor het vaststellen van 

de thematiek die Wittgenstein behandelt. Volgens Stephen Hilmy is het echter een schot in het 

duister om de betekenis van de "Philosophical Investigations" vast te stellen zonder een 

vergelijking met de rest van de nalatenschap.10 

De aan te bevelen aanpak is een geduldige analyse van de oorspronkelijke volgorde en 

inhoud van Wittgensteins schetsen. Hacker duidt de samenhang van de latere filosofie als volgt 

aan: 

wi 

"Already in 1930. Wittgenstein remarked: 'Whatever I write are fragments, but he who understands 

see in it a complete world-picture' (Vol. IV, 152). His Bemerkungen style of writing did not 

change. But after sixteen years of intensive labour, he had not merely the fragments of, but a 

perfected, complete philosophical world-picture, even though it took the form of an album of 

sketches".11 

Bij een geduldige bestudering blijkt dat Wittgenstein heel methodisch te werk is gegaan. 

Hilmy heeft de filosofische nalatenschap onderzocht op deze gehanteerde methoden.12 Zijn 

bevindingen worden bevestigd door het onderzoek van Baker, Hacker en Ter Hark in de 

nalatenschap, dat gericht is geweest op het eenduidig vaststellen van de positieve resultaten van 

de latere filosofie. De latere filosofie van Wittgenstein bestaat uit een groot aantal teksten, 
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geschreven en deels als selectie uitgetikt, welke tot stand zijn gekomen gedurende de periode van 

zijn terugkeer in 1929 naar Cambridge tot zijn dood in 1951. Deze nalatenschap is nog maar 

gedeeltelijk gepubliceerd en vaak niet in de authentieke volgorde. Wittgenstein heeft verscheidene, 

naar eigen mening meestal mislukte, pogingen gedaan om de nieuwe inzichten uit de latere 

filosofie te compileren en in een duidelijke vorm te presenteren. De "Philosophical Investigations" 

is de laatste aanzet. Het niet definitieve karakter en de als aforistisch ervaren stijl van deze laatste 

tekst zijn een belangrijke belemmering voor het bepalen van de resultaten van de latere filosofie. 

Het belangrijkste interpretatieprobleem is echter de wijze waarop Wittgenstein zijn hoofdvraag naar 

het ontstaan van betekenis heeft aangepakt: de vraag moest door nauwgezette vergelijkingen en 

voorbeelden worden ontdaan van elk mogelijk misleidend uitgangspunt. Hij werkte bij de 

beantwoording van deze vraag tegelijkertijd aan verschillende thema's en ook nog in een 

destructieve of een constructieve betoogtrant. De thema's worden steeds verder ontwikkeld door 

in een nieuwe tekst onderdelen uit oude teksten ter aanvulling op te nemen en compilaties te 

maken van teksten die onderwijl iets gewijzigd worden. 

Een belangrijk methodisch concept dat door Wittgenstein in het onderzoek naar de 

constitutie van betekenis wordt gebruikt is "taalspel". Bij de interpretatie daarvan in de 

"Philosophical Investigations" kunnen door onbegrip van de methoden die hij volgt diepe 

interpretatieve valkuilen ontstaan. Tot voor kort is er nauwelijks aandacht besteed aan de 

betekenis en de rol van de verschillende taalspelen in de latere filosofie. Wittgenstein hanteert 

twee soorten.13 Pas uit het onderzoek in de filosofische nalatenschap is duidelijk wat het verschil 

tussen beide is. De verschillen tussen de gebruikte taalspelen zijn door Gerth Halle« in zijn 

invloedrijke bepaling van de inhoud van het latere werk niet opgemerkt. Volgens hem zou 

Wittgenstein later met "taalspel" het doel van de "Tractatus" van de ontwikkeling van een ideale 

logische taal hebben willen nastreven.'4 

Er liggen valkuilen in de weg van degene die deze methodische aanpak in de latere 

filosofie niet kent. Eerst zal de opzet van de taalspelen worden toegelicht. Het "private language 

argument" is daarbij een voorbeeld. Daarna komt de samenhang van de onderdelen van de 

nalatenschap aan bod. Een van de twee soorten taalspelen is hypothetisch van aard en wordt 

geconstrueerd. De beoogde werking is heuristisch. Het hypothetisch taalspel kent een paar 

varianten en speelt een belangrijke rol in de latere filosofie. De andere categorie bestaat uit feitelijk 

bestaande taalspelen. Het doel daarvan is om met voorbeelden het gebruik van een gebaar of een 

woord te beschrijven. Zo kan worden opgemerkt van welke handelingen in actuele zin wel of geen 

gebruik wordt gemaakt. Door velden van mogelijke toepassingen te beschrijven wordt de 

constitutie van betekenissen duidelijk. Wittgenstein duidt die constitutie aan met "structuur". Een 

taal als een geheel van mogelijke handelingen omschrijft hij als: "A family of structures more or 

less related to one another".15 

Het hypothetische taalspel is nog nauwelijks opgemerkt. Het doel van de constructie van 

dit taalspel is op demonstratieve wijze nagaan of een bepaald aspect karakteristiek is voor de wijze 
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waarop een concept betekenis krijgt. Met de twee varianten waarin dit type spel voorkomt gaan 

verschillende strategieën samen om dit doel te bereiken. De uitkomst van het volgen van de eerste 

strategie is dat het taalspel niet gespeeld zou kunnen worden en de betekenis van het concept niet 

tot stand zou kunnen komen. In dit geval blijkt een aspect dat doorgaans als fundamenteel wordt 

beschouwd voor de totstandkoming van de betekenis er helemaal niet toe te doen. Een voorbeeld 

van deze variant van het hypothetisch taalspel is: 

"Think of this language game: determine how long an impression (Eindruck) lasts by means of a 

stop-watch. The duration of knowing, being able to, understanding could not be determined in this 

way".16 

Uit de tekst waar dit fragment in voorkomt kan worden afgeleid dat hier met "Eindruck" een visueel 

of auditief zintuiglijke ervaring is bedoeld. Concepten als "in staat zijn" en "begrijpen" kunnen via 

ditzelfde taalspel worden aangevuld met "zich herinneren" of "vergeten". Met zulke vergelijkingen 

wil Wittgenstein demonstreren dat voor de totstandkoming van de betekenis van dit soort 

begrippen psychologische ervaringen of bewustzijnstoestanden er niet toe doen. 

In de tweede variant van het hypothetische taalspel is de strategie om één aspect dat 

doorgaans als fundamenteel voor de totstandkoming van de betekenis van een concept wordt 

beschouwd uit het spel weg te laten. Het is mogelijk dat het dan zonder meer gespeeld kan 

worden. Met het volgen van deze strategie wordt gedemonstreerd dat de betekenis op een andere 

manier tot stand wordt gebracht. Bij de interpretatie van hypothetische taalspelen ontstaan 

valkuilen omdat interpretatoren er in algemene zin vanuit blijven gaan dat betekenissen verklaard 

moeten worden en dat Wittgenstein dit ook bedoelt. Hij probeert echter met dit type taalspel in 

haar twee varianten juist de veronderstellingen van een verklarende benadering onderuit te halen. 

Als men van de noodzaak van een verklarende benadering uit gaat ligt het voor de hand om aan 

het hypothetische taalspel een reductieve in plaats van een heuristische functie toe te schrijven. 

De algemeen gedeelde interpretatie van het private language argument is een duidelijk 

voorbeeld van een valkuil die op deze wijze is ontstaan. Het Robinson Crusoë taalspel wordt in 

de meeste duidingen als de exemplarische vergelijking voor het private language argument 

beschouwd. De uitkomst van het taalspel is daarbij zo opgevat dat het bestaan van een privé-taal 

onmogelijk is, omdat het spel niet gespeeld zou kunnen worden. Bij deze interpretaties is de 

heuristische functie van het taalspel in het geheel niet opgemerkt en wordt verondersteld dat 

Wittgenstein via een absurde reductie heeft aangetoond dat het sociale aspect fundamenteel is 

voor de betekenis van een taal. Wittgenstein heeft "Robinson Crusoë" echter opgezet via de 

tweede variant van een hypothetisch taalspel. Het kenmerkende resultaat van deze variant is dat 

een spel gewoon gespeeld kan worden bij weglating van dat ene belangrijk geachte aspect. De 

uitkomst van het taalspel Robinson Crusoë is voor Wittgenstein, in tegenstelling tot wat in alle 

duidingen is geconcludeerd, dan ook dat een privé-taal mogelijk is. De subtiliteit van zijn 
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methodische aanpak is dat hij niet duidelijk heeft willen maken dat het sociale aspect van taal 

onbelangrijk is. Hij heeft met het taalspel willen doen uitkomen dat dit aspect slechts een 

begeleidende betekenis heeft. Zoals een klank in de eerste plaats ontstaat met het kunnen 

aanslaan van de juiste toon en niet door het afstemmen op anderen, ontstaat een betekenis door 

de beheersing van een techniek. In Wittgensteins beschrijvingen van feitelijk bestaande taalspelen 

is het sociale aspect gewoon aanwezig. 

Met geen van zijn taalspelen, de feitelijke noch de hypothetische, streeft Wittgenstein naar 

een stelsel van vaste regels waarmee betekenis kan worden verklaard. Gerth Halle« is ervan 

overtuigd dat dit wel het geval is. Hij beschouwt het gebruik van woorden als "exact", "ideaal" en 

"structuur" als een bevestiging. Zijn overtuiging kan zijn ontstaan omdat hij alleen gebruik maakt 

van de "Philosophical Investigations" en daar selectief uit citeert. De andere betekenis van 

"structuur" is al toegelicht. Wittgenstein gebruikt de twee eerstgenoemde begrippen voor het 

hypothetische taalspel als een vergelijkingsobject waarin in "ideale" zin vorm kan worden gegeven 

aan een filosofische misvatting. Later omschrijft hij "exact" in hetzelfde kader als "helder" en 

"eenvoudig".17 In eigen woorden verduidelijkt Wittgenstein het doel van het hypothetische taalspel 

als "vergelijkingsobject" zo: 

"For we can avoid inadequacy [Ungerechtigkeit or emptiness in our assertions only by, in our 

examination [Betrachtung], presenting (viewing) the ideal [das Ideal] as what it is, namely as an 

object of comparison [Vergleichsobjekt] - (so to speak) as a measuring rod - and not (instead of) 

as the preconceived idea [Vorurteil] to which everything must conform. The latter of course is 

(Herein lies) the dogmatism into which (our) philosophy can so easily fall".18 

Een duiding van de latere filosofie welke vergelijkbaar is met die van Hallett doet zich voor 

in de linguïstische filosofie of pragmatiek. Daar wordt aan Wittgenstein de bedoeling 

toegeschreven om met het beschrijven van feitelijk bestaande taalspelen op zoek te zijn naar een 

uniform stelsel van regels voor het gebruik van taal. De misvattingen ontstaan door het ontbreken 

van een inzicht in de filosofische nalatenschap als geheel. Wittgenstein wijzigde zijn teksten 

voortdurend met doorhalingen en toevoegingen zoals het noemen van een overeenkomstig Duits 

begrip. De twee net gegeven citaten uit de nalatenschap zijn daar een voorbeeld van. Al dit soort 

wijzigingen zijn niet opgenomen in de publikaties van onderdelen van de nalatenschap die tot nu 

toe zijn verschenen. In het geval van twee formuleringen rond eenzelfde begrip zijn daarbij 

onvermijdelijk willekeurige keuzes gemaakt. Er is nog een algemene reden om voor het vormen 

van een juiste interpretatie van de nalatenschap gebruik te maken. Uit bepaalde toevoegingen kan 

worden opgemaakt dat Wittgenstein bij al zijn pogingen tot een zo nauwgezet mogelijke 

formulering rekening hield met een toekomstig lezerspubliek. Hij sprak mensen met belangstelling 

voor zijn werk direct toe in zijn manuscripten: 

48 



"Wittgensteiniaanse" handelingstheorieën en de samenhang van de latere filosofie 

"Wittgenstein extended this 'invitation' rougly six weeks before his dead when he wrote, I believe 

it might interest a philosopher, one who can think himself, to read my notes. For even if I have hit 

the mark only rarely, he would recognize what targets I had been ceaselessly aiming at'. This 

'invitation' indirectly endorses appeal to the Nachlaß in an attempt to clarify the emergence of 

Wittgenstein's later Denkweise, and it does so in spite of the admittedly 'unfinished' quality of his 

notes".'9 

De meeste paragrafen waaruit de "Philosophical Investigations" bestaat, komen als 

fragmenten elders in een andere volgorde en vaak enigszins gewijzigde vorm voor en daarom is 

dit deel van de nalatenschap qua betekenis haast onlosmakelijk met de rest verbonden. In de 

publicaties die van de rest van de nalatenschap zijn uitgekomen, is deze relatie tot nu toe 

voortdurend verkeerd gelegd. Hoe gepubliceerde onderdelen van de nalatenschap aan de 

"Investigations" zijn gerelateerd vormt een illustratie van het niet in aanmerking nemen van de 

oorspronkelijke plaats van een tekstfragment. Zo zijn bijvoorbeeld "The Blue and Brown Books", 

waar De Vries zich mede op baseert, gepubliceerd als "Proto-Philosophical Investigations" en 

daarmee opgevat als de achtergrond van waaruit de meer definitieve versie kan worden 

geïnterpreteerd. Inmiddels is uit de nalatenschap gebleken dat deze tekst door Wittgenstein als 

een verwaterde en slechte weergave van de centrale inzichten uit zijn latere periode werd 

beschouwd. 

Een tweede voorbeeld is de daaropvolgende presentatie van de "Philosophical Grammar" 

dat de "werkelijke" voorstudies voor de "Philosophical Investigations" zou bevatten. Dit boek is 

samengesteld door Rush Rhees, een van de testamentair executeurs, en bestaat uit de 

manuscripten 114, 115, 140 en selecties uit "Type Script" 213 en een aantal andere teksten. De 

manuscripten 114, 115 en 140 zijn volgens Rhees de voorstudies waar voorde "Investigations" 

uit geput is. Uit vergelijkend tekstonderzoek van Ter Hark en de andere onderzoekers van de 

nalatenschap is nu vast komen te staan dat als er een tekst is die in aanmerking komt voor de 

aanduiding "Proto-Philosophical Investigations", dit TS 213 moet zijn dat veelal het "Big Typescript" 

wordt genoemd. Hieruit zijn verreweg de meeste fragmenten die de argumentaties van de 

"Investigations" vormen uit afkomstig. Wittgenstein werkte nog aan deze tekst na "The Blue and 

Brown period".20 

Baker, Hacker en Ter Hark zijn tot op heden de enige filosofen die bij de bepaling van de 

constructieve betekenis van de latere filosofie de context waarin een tekstfragment of een betoog 

verschijnt volledig hebben laten meewegen. De uitkomsten van het onderzoek in de nalatenschap 

door deze drie auteurs zal dan ook het uitgangspunt vormen voor de beoordeling van de 

toepassingen van de "Philosophical Investigations" in de sociologie. In de rest van dit hoofdstuk 

zal blijken welke beelden bij een beperkte blik op de natalatenschap ontstaan. 
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2.2. Van Gunsteren en de Standaardopvatting 

Geen van de auteurs uit de "eerste" en de "tweede richting" heeft de samenhang van de 

latere filosofie en het belang van de manuscripten opgemerkt. Zij baseren zich op "The Blue en 

Brown Books" en de "Philosophical Investigations". Een uitzondering is Coulter. Hij citeert ook 

andere bronnen, maar zo geïsoleerd van de context dat de argumentatieve opbouw verloren gaat. 

In een kritische vergelijking van de duidingen van de latere filosofie in de "eerste" richting met de 

interpretaties van Hacker en de daarmee verwante auteurs zullen nu de beoordelingscriteria 

worden ontwikkeld waarmee de andere toepassingen van de latere filosofie in de sociale 

wetenschappen moeten worden beoordeeld. Het voorlopig als juist opgevatte werk van de auteurs 

uit de "tweede richting" kan daaraan voldoen of geheel of gedeeltelijk uit de boot vallen. Zo kan 

worden bepaald waar, in Hilmy's typering, bij toeval de conclusies van Wittgenstein zijn getroffen. 

De sociaal theoretische context van de toepassingen in de eerste richting verschilt 

enigszins. Gilbert koppelt haar oplossing voor het probleem van het dualisme aan een analyse van 

de tekortkomingen van "the founding fathers" van de sociologie. Van Gunsteren diept de 

historische achtergrond van de verhouding tussen subjectivistische en objectivistische stromingen 

niet uit. Hij besteedt net als Coulter voornamelijk aandacht aan een oplossing van dit probleem. 

Achtereenvolgens komen de duidingen van Van Gunsteren, Coulter en Gilbert aan bod. De 

analyse van hun werk zal opeenvolgend steeds sterkere criteria opleveren voor een 

doorslaggevende beoordeling van elke toepassing van Wittgensteins werk in de sociale 

wetenschappen. 

Na een titel als "Following a Rule" verwacht de lezer dat "regelgeleid handelen" bij de 

inhoud een overheersende positie in zal nemen. "Following a Rule" is een hoofdstuk in de 

toepassing van de latere filosofie door Van Gunsteren.21 Het tegendeel is echter het geval. In dit 

hoofdstuk beargumenteert Van Gunsteren dat "regelgeleid handelen" een bescheiden plaats in 

het sociale leven inneemt. In het boek " The Quest for Control", waar dit hoofdstuk deel vanuit 

maakt, komen net als in de rest van zijn werk drie niveaus voor: sociale theorievorming, de 

filosofische argumentatie daarvoor en een bestuurskundige toepassing. Van Gunsteren is origineel 

in zijn opvatting over regelgeleid handelen. In de sociale theorievorming en de bestuurssociologie 

wordt veelal verondersteld dat het sociale leven en de uitvoering van beleid regelgestuurd zijn. Aan 

deze centrale positie twijfelen is echter, zo stelt hij, helemaal gerechtvaardigd door de latere 

filosofie. Hij heeft zijn benadering, telkens met verwijzingen naar Wittgenstein, consequent 

toegepast in zijn latere publicaties, onder andere met een theorie over burgerschap. 

In "Following a Rule" introduceert hij een aantal belangrijke onderscheidingen. De 

veronderstelling van een regelgestuurdheid en dat de realisatie van een maatregel met de 

aanwezigheid van een beleidshiërarchie is gegeven, noemt Van Gunsteren een "rational-central-

rule-approach". Deze veronderstelling is "naïef omdat de sociale afstand tussen lokale 

handelingspraktijken met hun routines tot een centrum van regelgeving te groot is; zulke 
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voorschriften zijn te abstract of slaan door een niet ter zake doende detaillering de plank mis. De 

werkelijkheid van het beleid is dat actoren aan hun lokale handelingspraktijk vasthouden. In het 

alledaags leven is het volgen van een regel uitzonderlijk. De betekenis van "regel" in de latere 

filosofie is volgens hem een door een actor voor een problematische handelingssituatie 

ontwikkelde leidraad. Een goede regel wordt door de deelnemers passend op de situatie gemaakt. 

Het Wittgensteiniaanse concept verwijst naar institutie als een samenhangend geheel van regels. 

Van Gunsteren noemt deze conceptualisatie in plaats van de naïve opvatting "sophisticated". 

Tegenover uitzonderlijke problematische situaties waarin gebruik wordt gemaakt van instituties, 

staat de "form of life" van het routinematige handelen. 

De resultaten van het filosofisch onderzoek in "The Quest" maken het mogelijk voor Van 

Gunsteren een aantal mislukkingen van het binnenlands beleid in de Verenigde Staten van 

Amerika te verklaren. Hier volgt een vergelijkbare Nederlandse illustratie van hem over het 

functioneren van de centrale "rule approach". De conclusie is hetzelfde: "De antwoorden die het 

besturingscentrum op veranderingen geeft zijn te grof, te uniform en ze komen veelal te laat".22 Het 

voorbeeld is het sneeuwbaleffect dat tot de olieboycot van Nederland heeft geleid. Tijdens de Yom 

Kippoer-oorlog stond er in een obscure krant in een klein Arabisch sjeikdom een tendentieus 

artikel over de Nederlandse houding ten aanzien van Israël. Niemand weersprak de inhoud: "Er 

gebeurde niets, dat wil zeggen het bericht werd als niet relevant in het informatieproces 

geëlimineerd".23 De inhoud werd echter in de Arabische landen in die mate overgenomen dat 

daarna tegenspraak van de zijde van de Nederlandse regering niet meer mocht baten en de 

olieboycot tegen Nederland werd afgekondigd. Indien de regering negatieve berichtgeving als deze 

in de kiem had willen smoren, zou het gevolg zijn geweest dat elk bericht over Nederland als 

relevant moest worden gezien vanwege een mogelijk sneeuwbaleffect en "de regeringsleiders dag 

en nacht met informatie gebombardeerd zouden worden".24 

Van Gunsteren wil gesteund door de latere filosofie de twee dwaalsporen uit de wereld 

helpen dat (a) regels op sociale afstand werken en (b) het volgen van regels typerend is voor het 

sociale leven.25 Het net gegeven voorbeeld slaat op de eerste dwaling. Als alternatief ontwikkelt 

hij een evenwichtige handelingstheorie, waarin "forms of life" van het niet rationele en niet 

regelgeleide handelen op de voorgrond staat. De sociale theorievorming legt in de conceptualisatie 

van het handelen een eenzijdige nadruk op regels. Deze vertekening ontstaat doordat er 

onvoldoende rekening mee wordt gehouden hoe het handelen verloopt in concrete situaties. 

De kritiek op het werk van Parsons is terecht dat de regels van zijn "cultureel systeem" een 

objectief bepalende en voorgegeven betekenis hebben. De actor is daarin een "cultural dope" 

geworden. De vooronderstelling die als alternatief voor deze theoretische eenzijdigheid is 

geformuleerd dat actoren zelf handelingsregels construeren is echter ook niet juist. Van Gunsteren 

vat zijn kritiek op beide theoretische posities als volgt samen: "Following rules and learning rule-

guided practices are activities that are neither quasi-mechanically determined, nor the result of 

subjective constructions of meanings".26 Hij rekent de sociologen die uitgaan van de constructie 
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van betekenissen tot de "everyday-life" sociologists.27 In het werk van deze sociologen staan 

regels, weliswaar niet in determinerende zin, eveneens ten onrechte centraal. Doorgaans, zo luidt 

Van Gunsterens theoretisch alternatief, volgen actoren in "forms of life" handelingspatronen die 

helemaal niet regelgeleid zijn. Pas als een institutioneel handelen niet mogelijk is omdat de 

kenmerken van een handelingssituatie onbekend zijn, zal de actor in overleg met anderen een 

handelingsregel als leidraad construeren. Zo komt een nieuw handelingspatroon tot stand op 

grond van een creatief vermogen tot omgaan met de praktische vereisten van 

handelingssituaties.28 

Volgens Van Gunsteren komt regelgeleid handelen in de betekenis van de latere filosofie 

alleen voor in situaties waarin iets geleerd moet worden. De aanwezigheid van een regel is 

aangetoond als een actor de leidraad voor zijn handeling heeft geformuleerd en hierover een 

consensus bestaat met andere actoren en bij gelegenheid met een onderzoeker.29 Een "form of 

life" berust op een onuitgesproken sociale consensus. Met deze talige en sociale voorwaarden is 

zijn werk, ondanks het beperkte belang dat "regels" daarin hebben, exemplarisch voor de 

interpretaties van het werk van Wittgenstein in de "eerste richting". Hij is ook de eerste socioloog 

die met de latere filosofie van Wittgenstein naar een oplossing zoekt voor het theoretisch dualisme 

in de sociale theorievorming.30 Als ondersteuning voor de "sophisticated" opvatting van regels 

verwijst hij in het bijzonder naar de paragrafen 201 en 241 van de "Philosophical Investigations". 

Deze tekstgedeelten worden door hem opgevat als de kern van het latere werk. De opvatting over 

handelingsregels wordt zo toegelicht: "The idea that rules are the sole basis of social order is both 

logically untenable (because rules are always potentially problematic), and at odds with our 

everyday experience. Once we see this, orderly interaction without rules becomes a normal and 

quite frequently observable phenomenon. The situations in which humans find themselves are 

given as parts of a meaningfull order, because they are embedded in the actors' forms of life. This 

is the starting point of all understanding, action and rule-following".31 

In de introductie van dit hoofdstuk is bij de samenhang van de latere filosofie naar Hallett 

verwezen die in dezelfde tijd een studie over de "Investigations" heeft gepubliceerd. De inhoud die 

Van Gunsteren aan "regel" geeft is geheel tegengesteld aan diens duiding van een "exacte" en 

"ideale structuur" van regels die ten grondslag ligt aan de betekenis van taaluitingen. Van 

Gunsteren benadrukt dat regels moeten aansluiten bij een concrete handelingssituatie. In de 

samenvatting van de paragrafen 201 en 241 van de "Philosophical Investigations" zit de kern van 

zijn duiding van de latere filosofie. Daarin staat achtereenvolgens: 

"Agreement in opinions is different (cursivering C.N.) from agreement in forms of life (Wittgenstein, 

PI, 1958, p. 241)" en "Grasping a rule is more than interpretation and application of rules 

(Wittgenstein, PI, 1958, p. 201 )".32 
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In zijn "sophisticated" opvatting kunnen regels slechts een laatste stap zijn in het bepalen van de 

juiste handeling. Regels zouden problematisch zijn omdat zij slechts berusten op een inschatting 

van een situatie die even onzeker is als een "opinion". Naar aanleiding van paragraaf 241 wordt 

deze onzekerheid afgezet ten opzichte van de zekerheid die de gevestigde handelingspatronen 

van een "form of life" hebben. Paragraaf 201 benadrukt dit verschil. Hij wil hiermee aangeven dat 

zeker handelen op grond van een regel niet mogelijk is omdat bij het stellen van regels de 

kenmerken van een handelingssituatie niet gegeven zijn. Slechts in de context van al aanwezige 

regelmatigheden of de "basic conventions" van een levensvorm kan een regel worden toegepast 

vanwege de daarin opgeslagen situationele ervaring. 

Samengevat luidt Van Gunsterens interpretatie van regelgeleid handelen in de latere 

filosofie. 1) Een handelingsregel heeft volgens deze filosofie een marginale betekenis voor het 

alledaagse handelen. Regels worden alleen ontworpen voor onbekende situaties. Doorgaans 

behoort het handelen van mensen tot een levensvorm en volgt het een gevestigd patroon. De 

ontwikkeling van regels steunt voor zover mogelijk op kennis die in al bekende handelingssituaties 

is opgedaan. 2) Het gebruik van regels is vanwege de onbekendheid altijd problematisch en gaat 

gepaard met onzekerheid. Een regel is geconstitueerd als in sociale consensus is vastgesteld dat 

gedrag volgens de vereisten van een situatie verloopt. 

Beide punten zijn onjuist, "form of life" is een ander woord voor taalspel en is waarschijnlijk 

door Wittgenstein gekozen om het "praxis" element of het gebruik van "feitelijk bestaande 

taalspelen" te benadrukken. De voorwaarde voor de constitutie van betekenis ligt in het taalspel 

zelf, met andere woorden in een feitelijke manier van leven. Een "form of life" wordt door 

Wittgenstein gedefinieerd als regelgeleid gedrag. Hiermee is de tegenstelling die Van Gunsteren 

aan de hand van de paragrafen 201 en 241 opmerkt tussen een "form of life" en "regelgeleid" 

vervallen. De tegenstelling is in zijn weergave van de paragraaf 241 met de toevoeging van 

"different" door hemzelf geconstrueerd. Baker en Hacker stellen de betekenis van 241 via hun 

onderzoek in de manuscripten vast: 

"Not agreement in opinions but in form of life" (our italics): MS 164 supports the suggestion that 

this contrast does not imply mutual exlusion. Rather, agreement in form of life includes and is 

presupposed by particular agreements in opinion".33 

Van Gunsterens parafrasering van paragraaf 201 zet de lezer ook op het verkeerde been. 

Wittgenstein bedoelt met een "practice" geen handelingsvaardigheid aangepast aan een situatie. 

Hij verstaat daaronder het kunnen hanteren van een structuur van regels. Er is geen sprake van 

een probleem voor het handelen omdat een situatie nieuw is. In een aan paragraaf 201 

voorafgaande versie schrijft Wittgenstein: 
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"That we "have understood" a rule is shown, among other things, in our certainty, I mean the 

absence of doubt and fumbling in its application (MS 129)".34 

Baker en Hacker lichten dit fragment als volgt toe: 

"This confirms the conclusions drawn from MS 180(a), particularly since remarks from MS 180(a) 

were transcribed into MS 129. The concluding remark makes clear that the primary concern in 

these sections is not to emphasize that following a rule is a social practice, but that it is an activity, 

a normative regularity of conduct which exhibits one's understanding of a rule, one's mastery of 

a technique of applying rules, which is a practical skill shown in action".35 

Op grond van deze toelichting kan worden geconcludeerd dat Van Gunsteren in zijn interpretatie 

van de latere filosofie een onterechte nadruk op het "sociale" en op de feitelijk uitgevoerde 

handeling legt. Constitutief voor betekenis is het kunnen aanwenden van regels en niet het op 

elkaar afgestemd zijn van gedrag of dat men het er over eens is dat één handeling in 

overeenstemming met een regel is. 

Als men Coulters werk naast de interpretatie van de latere filosofie door Van Gunsteren 

legt en ook vergelijkt met andere sociologische interpretaties, blijkt er een soort communis opinio 

in de Wittgensteiniaanse theorievorming in de "eerste richting" te bestaan. Deze houdt in dat 

betekenis op een talige wijze en via sociale conventies tot stand komt. De opvatting wint aan 

kracht door de steeds maar terugkerende selectieve interpretaties van de latere filosofie. Onder 

de "standaardopvatting" vallen, behalve Van Gunsteren en Coulter, filosofische auteurs als 

Albritton, Malcolm en ook, gedurende enige tijd, Hacker. De laatste auteur blikt zo terug op die 

periode: 

"It may well be wondered how Wittgenstein's philosophy got drawn (by myself and others) into this 

maelstrom of philosophical theorizing of questionable intelligibility. The only answer I can offer is: 

through anachronistic misreading, through selection of an handful of remarks taken out of context, 

through persistent misinterpretation, and through a disposition to try to squeeze Wittgenstein's 

thought into preprepared pigeon-holes that represent only our own misconceptions".36 

In de loop van de tijd presenteert Coulter twee varianten op de standaardopvatting. Eerst volgt hij 

Hackers misvatting. Volgens deze versie zou Wittgenstein erop hebben gewezen dat betekenis 

met criteria wordt geconstitueerd. De constitutie bestaat uit een sociale overeenstemming over de 

gebruikte criteria in de beoordeling van het gedrag dat bij een situatie past of bij de inschatting van 

een handelingssituatie. Bij deze duiding die ook wel, vanwege de vele aanhangers, de 

"criteriumschool" wordt genoemd zijn de gehanteerde criteria extern aan het beoordeelde gedrag 

of de handelingscontext. Dat de normativiteit, omgekeerd, intern met het handelen is verbonden 
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zal het eerste criterium zijn waaraan het werk van Rubinstein, De Vries en Giddens uit de tweede 

richting moet voldoen. 

In de eerste variant van de standaardopvatting onderschrijft Coulter Hackers interpretatie 

uit 1972 helemaal. De tweede variant ontstaat bij hem omdat hij de argumentatie en analyse van 

de latere filosofie in diens zelfcorrectie niet kan volgen. Hij blijft bij het uitgangspunt van een 

sociale constitutie van betekenis, maar die is nu door socialisatie bewerkstelligd. De sociale 

consensus wordt daarbij stilzwijgend verondersteld door actoren en komt alleen ter sprake als 

wordt getwijfeld aan de juistheid van een handelingswijze. Zo is Coulter in een volgend "pigeon

hole" terecht gekomen. De tweede variant wordt na "the private language arguments" besproken. 

Coulter kan als een invloedrijk auteur in de sociologische theorievorming worden 

beschouwd. Dit blijkt uit het feit dat zijn conclusies een aantal auteurs heeft doen besluiten een 

"Wittgensteiniaanse" benadering te volgen in de sociologie. Zijn invloed kan met een paar 

verwijzingen worden geïllustreerd. Een voorbeeld is John Morss: 

"The use of language is a public phenomenon". For Wittgenstein, a private language is a 

contradiction in terms. By extension, all knowledge must be considered essentially public, social 

and accessible. All knowledge is subject to social conditions: in Coulter's (1979) phrase, all human 

action requires "normative accountability".37 

Een ander voorbeeld is Ira Cohen, de schrijver van een overzicht van de recente sociologische 

theorievorming door Giddens.38 Verder heeft Daniel O'Keefe op grond van Coulters werk een 

belangrijk verschil kunnen opmerken tussen twee bekende sociologen die altijd over een kam zijn 

geschoren: "For Cicourel (and Schutz) the "reciprocity of perspectives" notion was conceived as 

a "cognitive instruction" in the actor's head which served to generate overt behaviour. But for 

Garfinkel, "reciprocity of perspectives" is instead something publicly displayed in overt talk, a 

conversational practice that gives the appearance of orderliness to the social world".39 

De reden dat al deze auteurs op hem georiënteerd zijn, is dat zij naar een alternatief voor 

de bio-mentalistische hoofdstromingen in de psychologische theorievorming zoeken. Hij is degene 

die daarvoor de juiste richting aanwijst, aldus zijn intellectueel biograaf: "Again, Coulter is arguing 

for a change in the basis orientation of the human sciences. And he is arguing for that change at 

the very heart of psychologism, by attacking the two dominant paradigms of contemporarty 

psychology, cognitivism and behavioursm; an attack which, incidentally, has attracted quite 

scathing attention in the psychological community itself.40 De grote verdienste van Coulter is de 

ontwikkeling van, zoals McHoul het verwoordt: "a fully sociological counter-theory to bio-

mentalism". Hij baseert dit theoretisch alternatief helemaal op zijn duiding van Wittgensteins latere 

werk. 

De kern van deze filosofie is volgens Coulter dat: 
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"Wittgenstein repeatedly emphasised the dependence of any rule upon a background of 

judgements and forms of training".41 

"Judgements" en "training" hebben betrekking op de kenmerken van de handelingssituatie. Een 

voorbeeld met betrekking tot het leren van kleuren is: 

"In order to master a color vocabulary, speakers must agree, in a given communication community, 

about the broad range of applicability of color concepts to items in the world. We are not taught 

'the looks of things', but the actual colors of things for the communication community".42 

Betekenis berust niet op een sociale afspraak over de relatie tussen handeling en situatie. 

Er bestaat geen enkele reden om aan te nemen dat de sociale aanvaarding van de beoordeling 

van de omstandigheden waaronder een handeling wordt uitgevoerd door Wittgenstein als criterium 

voor betekenis wordt beschouwd. Hij betoogt juist het tegendeel.43 De betekenis van bijvoorbeeld 

een kleurconcept komt in een "practice" van handelen tot stand. In die "practice" ligt ook het 

criterium voor een correct gebruik besloten. De beheersing van een structuur van regels 

manifesteert zich zowel a) in een correct gebruik van een concept als b) een verklaring kunnen 

geven voor dat gebruik. Dit zijn de twee hoofdvoorwaarden voor de constitutie van betekenis. 

In de "criteriumschool" heeft zich een verschuiving voorgedaan van criteria voor 

omstandigheden naar gedrag. De filosoof Kripke is een belangrijke vertegenwoordiger van deze 

laatste opvatting. De gegeven kritiek op een empirische fundering van betekenis geldt ook indien 

criteria alleen betrekking hebben op gedrag. De vooronderstellingen van Coulter over situationele 

criteria en van Kripke over gedragscriteria zijn onjuist. Er zijn een aantal taalspelen in de latere 

filosofie waarin Wittgenstein pijngedrag relateert aan een criterium. Daaruit blijkt dat criteria intern 

verbonden zijn met "forms of life". Hacker geeft een samenvatting: 

"The behavioural criteria for pain are the best possible grounds forjudging someone to be in pain; 

this is precisely how such judgements are justified. But it is misleading to suggest that, as with 

empirical evidence, i.e. symptoms, they are grounds from which one draws an inference or derives 

a conclusion. One does not say "I saw him break his leg and scream, so I concluded that he was 

probably in pain" or "... so I inferred that he was in pain". Rather, if asked how I knew he was in 

pain, I might say I heard him scream and saw him writhing in pain". The pain is not identical with 

its behavioural expression, but it is not hidden behind it either".44 

Ter Hark verwijst bij een bespreking van een "form of life" als de context waarin betekenis wordt 

geconstitueerd, naar een fragment van Wittgenstein. Hiermee kan Hackers interpretatie dat een 

criterium intern aan een taalspel is nog eens worden toegelicht: 
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"Because of the fact that I mean the sentence, it gets life'. But I have to give it a quite definitive life, 

not just life. This meaning, not another. If I mean it, I must mean it thus. The words have to glance 

at their meanings. But the lively glance of the word at its meaning is based on the steady 

movements in the field of application. (MS 129, p.94)"45 

Kripke's duiding volgens welke Wittgenstein criteria extern aan het handelen oplegt is, ondanks 

kritiek van Baker en Hacker, door een aantal auteurs overgenomen. Kripke ontleent zijn standpunt 

aan wat hij als het "private language argument" van Wittgenstein beschouwt. Margeret Gilbert 

heeft zijn duiding van het "private language argument" uitgewerkt voor de relatie tussen het 

"innerlijk" en het "uiterlijk" en het ontstaan van "het sociale". 

2.3. De "Private Language Arguments" 

Het "private language argument" dat aan Wittgenstein wordt toegeschreven is in de loop 

van de tijd in de verschillende interpretaties van de latere filosofie een aantal keren van vorm en 

plaats veranderd. De in het eerste hoofdstuk aangehaalde vorm rond het taalspel over Robinson 

Crusoë en paragraaf 243 van de "Philosophical Investigations" is de oudste en ook de bekendste. 

De filosoof Saul Kripke heeft op grond van een selectieve keuze uit de "Philosophical 

Investigations" een eigen variant gepresenteerd. Kripke stelt dat paragraaf 201 de eigenlijk 

sceptische probleemstelling van het "private language argument" is en paragraaf 202 de oplossing. 

Margeret Gilbert heeft aansluitend op deze duiding de concepten van een "individuele taal" en een 

"groepstaal" ontwikkeld. Een handelingstheorie met deze begrippen zou een oplossing kunnen 

geven voor het dualisme in de sociale theorievorming. Gilbert ziet de resultaten van de analyse 

van de latere filosofie door Kripke als de eindelijk vastgestelde werkelijke betekenis van deze 

filosofie.46 

Gilberts toevoegingen houden in dat: "Whether or not a being possesses a concept is, one 

might say, a "private matter"."47 Het "bezitten" van een begrip komt in Gilberts visie tot stand door 

een directe innerlijke ervaring. Zij noemt deze visie de "natural view". De aanduiding wordt gebruikt 

omdat haar ideeën over een individuele taal geheel op intuïtieve vooronderstellingen zijn 

gebaseerd. Aan het vorige citaat wordt even verder toegevoegd: "This is not to say that people 

cannot use words without knowing their meaning in the language of their group".48 Hiermee is de 

kern van haar dualistische probleemstelling en oplossing aangegeven. 

Gilbert biedt een originele oplossing voor een traditioneel probleem. De titel van haar boek 

"On Social facts" verwijst direct naar Durkheim. In haar analyse hebben Durkheim en Simmel in 

hun werk rekening gehouden met de essentie van de sociale kenmerken van het object van de 

sociologie. De rekenschap is echter alleen impliciet afgegeven. Weber heeft de sociale kern niet 

getroffen, maar daarentegen wel de aandacht gevestigd op iets dat de eerstgenoemde auteurs 
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hebben laten liggen. Dat is de ervaring van de individualiteit. Beide, het "sociale" van Durkheim 

en het "individuele" van Weber, ontberen een adequate filosofische basis. 

De orginaliteit van haar oplossing voor het uiteenlopen van theoretische tradities in de 

sociologie is de keuze van het uitgangspunt en de wijze waarop zij dat heeft opgetuigd. Kripke 

heeft de probleemstelling van het scepticisme in het latere werk van Wittgenstein ontdekt, maar 

zij past de door hem vastgestelde oplossing, de sociale consensus over handelingscriteria, niet 

zonder meer toe. Het tuigage dat wordt toegevoegd bestaat uit de individuele- en de groepstaal 

die elkaar in de sociale werkelijkheid grotendeels overlappen. Een filosofische oplossing voor het 

probleem van het dualisme is pas mogelijk indien tegelijk met Wittgensteins oplossing voor het 

probleem van de onzekerheid van kennis ook een verantwoording wordt gegeven voor het 

"individuele" en het "sociale" bij Weber en Durkheim. 

Haar eerste toevoeging is de "natural view". Dit geeft weer dat een individu door directe 

innerlijke ervaringen concepten bezit. Het hebben van een directe individuele ervaring van een 

concept wordt ook aan "de ander" toegeschreven. De tweede toevoeging is de groepstaal; door 

socialisatie krijgt een concept bovenop de individuele een gedeelde betekenis. Met de constatering 

van Kripke op grond van de latere filosofie dat betekenissen een sociaal karakter hebben is nog 

niets gezegd over de constitutie van taal. Wittgenstein geeft geen verantwoording voor het 

ontstaan van betekenis. Dit ontstaansproces is individueel van aard. Zij acht haar toevoegingen 

geheel overeenkomstig zijn gedachtengang. Hij is er niet aan toegekomen om de relatie tussen 

de innerlijke ervaring en de sociale betekenis van een concept te leggen. 

Een beoordeling van Gilberts claims moet dus betrekking hebben op de door Wittgenstein 

gelegde basis voor de betekenis van taal die door haar twee aanvullingen, in overeenstemming 

met zijn inzichten, nu functioneel is gemaakt voor de sociale theorievorming. Als deze aangegeven 

filosofische basis wordt nagegaan blijkt dat de onderdelen van de privé taal argumentatie die 

Kripke heeft onderzocht helemaal niet over een scepticisme gaan. Wittgenstein heeft het daarin 

juist over psychische ervaringen en sociale interactie. Een interessante bijkomstigheid hiervan is 

dat Gilberts toevoegingen op de twee genoemde gebieden kunnen worden beoordeeld op grond 

van de latere filosofie. Er kan worden vastgesteld of haar conclusies sporen met Wittgensteins 

redenering. Verder onderzoek van haar optuigingen van Kripke's duiding is niet nodig. De aanpak 

daarvan is overigens in belangrijke mate intuïtief. De aanpak is samengevat door een recensent: 

"This "nonempirical, nonexperimental" method of procedure can, she thinks, "reveal conceptual 

structures" that are at the heart of social phenomena".49 De methode bestaat uit het geven van 

voorbeelden die de lezer moeten overtuigen hoe sociale concepten gekoppeld zijn aan een 

"directe" eigen ervaring. Denk hierbij aan het in elkaar grijpen van het individuele en sociale 

domein bij activiteiten als gezamenlijk "thee drinken" of samen "roeien". Zij is ervan overtuigd dat 

de koppeling van de "natural view" en de "group language" de kenmerken van het sociale 

definieert waar de founding fathers van de sociologie naar op zoek waren. 
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Gilbert ontleent haar opvatting van de latere filosofie, waar de twee toevoegingen bij 

aansluiten, aan Kripke. Zij vertrouwt geheel op zijn criteriaduiding. Deze is al naar aanleiding van 

Coulter aan de orde gekomen. Elders is daar ook al uitgebreide kritiek op gegeven. Allereerst door 

Baker en Hacker in "Scepticism, Rules and Language". Vervolgens door Ter Hark en in een aantal 

artikelen en boeken van auteurs die direct door Baker en Hackers analyses van Wittgensteins 

filosofische nalatenschap geïnspireerd zijn, zoals van Hänfling en McDowell.50 Volgens Baker en 

Hacker is het onzinnig om de paragrafen 201 en 202 als de kern van de "Investigations" te zien. 

Deze paragrafen zijn pas in een laat stadium van de tekst, in de voorlaatste versie, toegevoegd. 

Er kan hier dus geen sprake zijn van de kern van het "private language argument" en van de 

"Philosophical Investigations" zoals de bewering luidt. 

Volgens Kripke vormen de paragrafen 243 en verder een uitwerking van de oplossing die 

in 202 is gegeven met betrekking tot het scepticisme en innerlijke ervaringen. Uit het onderzoek 

in de manuscripten blijkt dat er verschillende private language arguments in de "Philosophical 

Investigations" kunnen worden opgemerkt. De paragrafen 143-242 gaan over regelgeleidheid en 

het hanteren van een techniek van handelen. Paragraaf 243 en verder bevatten volgens Hacker 

en Ter Hark het eigenlijke hoofdonderdeel van de private language arguments. Hierin is geen 

sprake van een uitwerking van paragraaf 202, maar van een onderzoek naar de relatie tussen 

innerlijke ervaring en uiterlijke gedrag. De fout in de indeling van de "Philosophical Investigations" 

door Kripke ontstaat omdat hij "private" gelijkstelt met sociaal geïsoleerd, terwijl Wittgenstein 

hiermee op een voor anderen ontoegankelijke privé-ervaring doelt. "Private" maakt deel uit van 

een hypothetisch taalspel waarmee wordt nagegaan of de sociale kenmerken van taal constitutief 

zijn voor betekenis. De uitkomst van dit spel is dat dit niet het geval is. 

De idee dat Wittgenstein een anti-scepticisme zou huldigen en een criteriumbenadering 

volgt is al naar aanleiding van Coulter besproken. Aangezien de "regelgeleidheid" van gedrag en 

een "techniek" van handelen ook zijn toegelicht, zou het een herhaling worden als de beoordeling 

van Gilberts handelingstheorie vooral hierop wordt gericht. In plaats van een beoordeling vanuit 

de paragrafen 143 - 242 van de "Investigations" zullen de concepten die Gilbert op grond van de 

duiding van Kripke heeft ontwikkeld van een "natural view" en een "groepstaal" aan de orde 

worden gesteld. Beide begrippen zijn door haar geïntroduceerd vanuit de problematiek van de 

relatie tussen innerlijke beleving en herkenbaarheid van gedrag ofwel het thema van de paragrafen 

243 en verder. 

De beoordeling van haar werk zal daarom op de inhoud van die paragrafen worden 

gebaseerd. Het is opvallend dat het beeld dat zij geeft van de "Philosophical Investigations" 

precies omgekeerd is aan wat er in werkelijkheid staat. Volgens haar wordt er niet ingegaan op 

het ontstaan van betekenis en is de innerlijke kant van het handelen ook achterwege gebleven. 

Uit de bespreking van de paragrafen voor 243 is inmiddels duidelijk geworden dat Wittgenstein wel 

aandacht heeft voor de constitutie van betekenis. Uit paragraaf 243 en het vervolg in de 

"Philosophical Investigations" en de daaraan gerelateerde onderdelen van de manuscripten blijkt 
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dat in de latere filosofie ook een verantwoording voor het bestaan van innerlijke ervaringen of 

psychologische verschijnselen is gegeven. 

Als opstapje naar de kritiek op de betekenistheorie van Gilbert zal eerst het commentaar 

op de criteria benadering van Coulter en Kripke worden samengevat. In de kritiek op de 

opvattingen van de twee auteurs zijn de twee hoofdvoorwaarden voor de constitutie »van betekenis 

genoemd. Daarop zijn de lijnen uitgezet van de dynamische structuur waarop volgens Wittgenstein 

elke betekenis berust. 

De twee voorwaarden vormen de kern van Wittgensteins "logic of meaning". Het zijn a) dat 

de betekenis zich manifesteert in een juist gebruik en b) een daar intern mee verbonden verklaring 

voor de handeling kan worden geboden. Met de eerste voorwaarde corresponderen de horizontale 

relaties van een begrip met zijn mogelijke toepassingen in een taalspel. Met de tweede is de 

beheersing door de handelende van de verticale as aangegeven waarlangs een begrip uit een 

lager spel met hoger gelegen taalspelen wordt verbonden. Voor de constitutie van betekenissen 

zijn de laagste taalspelen fundamenteel. Zij zijn doorgaans fysionomisch van aard. Een voorbeeld 

van een verticale relatie is "pijngedrag" en het "voorwenden van pijn". De verticale relatie houdt 

niet alleen in dat het begrip pijn in beide taalspelen voorkomt, maar ook dat de beheersing van het 

eerste spel een voorwaarde is voor het spelen van het tweede. Bij een verbaal taalspel is de 

beheersing van het lagere niveau ook weer een voorwaarde voor het hogere spel. Kunnen 

"beloven" gaat bijvoorbeeld vooraf aan het "voorwenden van een belofte". Deze volgorde is 

bepaald door het primaat van een "practice" van handelen. Een sceptisch begin van het handelen 

is volgens de hiërarchie van taalspelen niet mogelijk, zo stelt Ter Hark. 

"Language-games, in the sense of rule-governed frameworks for more and less intellectual skills, 

can only develop if this practice is presupposed. If it is not, as in intellectualiste epistemologies, 

the game can never start, owing to an infinite regression of interpretations and justifications of 

rules or to an endless proliferation of doubt".51 

Wittgenstein brengt zijn argument zelf zo onder woorden: 

"I want to say: it is characteristic of our language that it grows on the basis of stable forms of life, 

regular ways of acting. Its function is above all determined by the action, of which it is the 

companion. We have a notion which forms of life are primitive and which forms have only 

originated from those. We believe that the most elementary plough was there before the 

complicated. (MS 119, p. 148-149)".52 

Gilbert geeft een toevoeging aan de latere filosofie op het gebied van psychische 

verschijnselen. De reden is dat Wittgenstein aandacht schenkt aan uiterlijk gedrag zonder een 

relatie te leggen met "innerlijke" ervaringen. Hij heeft hier echter wel degelijk aandacht aan 
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geschonken. Zijn visie komt naar voren in een alternatief voor de symmetrie tussen 

gedragsuitingen of expressies in de eerste en de derde persoon die in dualistische en 

behaviouristische epistemologieën wordt verondersteld. De veronderstelling is dat in beide 

gevallen sprake is van uitspraken die berusten op kennis en observatie: door degene die handelt 

van de innerlijke ervaringen en door de ander van het gedrag. Symmetrie betekent dat uitingen 

of expressies in beide gevallen betekenis krijgen aan de hand van criteria of een bewijsgrond. In 

de eerste persoon direct en bij de derde persoon indirect. Aan de ene kant is observatie gebaseerd 

op een directe innerlijke bewijsgrond en aan de andere kant op indirecte uiterlijke. De symmetrie 

wordt in een dualistische epistemologie met het onderscheid direct/indirect versterkt. De 

versterking ontstaat omdat de toeschrijving van een innerlijke ervaring door de ander naar analogie 

van een eigen ervaring plaats vindt of daar een extrapolatie van is. 

Met Wittgensteins alternatief voor deze visie kan een oordeel worden gegeven over 

Gilberts "natural view". Deze zogenaamde aanvulling op de latere filosofie bestaat er immers uit 

dat een individuele taal op een directe innerlijke ervaring berust. Tegelijkertijd is een kritiek 

mogelijk op haar concept van een groepstaal aangezien er bij dit concept vanuit wordt gegaan dat 

de constitutie van betekenis op een sociale overeenstemming over uiterlijk gedrag berust. 

Volgens Wittgensteins visie berust de geschetste symmetrie op een misvatting. Een begrip 

heeft betekenis in het gebruik en niet door de verwijzing naar een ervaring. Ter Hark merkt op dat 

dit blijkt uit het feit dat er ook over pijn kan worden gesproken als niemand pijn heeft. Er wordt bij 

een expressie of uiting in de eerste persoon niets geobserveerd. In de derde persoon is 

daarentegen wel sprake van observatie in de vorm van een "zeker weten". Het juiste beeld tussen 

de eerste en de derde persoon in Wittgensteins werk is daarom volgens Hacker en Ter Hark 

asymmetrisch.53 

De asymmetrie tussen uitspraken van de eerste en de derde persoon betekent niet dat de 

ander bij observatie geen oog heeft voor innerlijke ervaringen. Gilberts veronderstelling dat 

psychische verschijnselen door Wittgenstein worden verontachtzaamd, vloeit voort uit haar 

toeschrijving van een abstract-theoretische criteriabenadering aan de latere filosofie. In zo een 

benadering wordt alleen maar betekenis verleend aan het gedrag van anderen op grond van te 

verifiëren observaties of een bewijs. 

Wittgensteins werkelijke standpunt is dat er in het algemeen geen sprake is van een te 

toetsen mening over het gedrag van anderen maar van een "attitude" gekenmerkt door zekerheid. 

Alleen in het geval van twijfel heeft bewijs betekenis. Een zekerheid van handelen in een "attitude" 

blijkt bijvoorbeeld bij pijngedrag. In het geval van een uiting van pijn reageert de ander onmiddelijk 

en wordt er geen bevestiging verlangd. Een expressie van pijn wordt niet beschreven door de 

ander, maar hij reageert daarop. In een toelichting op de uitwerking door Wittgenstein van het 

begrip asymmetrie kan worden aangegeven dat Gilberts vooronderstelling niet klopt dat er in de 

latere filosofie geen plaats is gegeven aan het innerlijk.54 

Ter Hark baseert zich op de manuscripten en stelt vast dat Wittgensteins: 
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"emphasis on attitude is far from having behaviouristic implications. Our immediate reactions to 

other people's pain shows that inner and outer are internally related. Insofar as one treats 

someone else as a human being eo ipso one treats him as somebody with an inner".55 

De tegenstelling tussen innerlijke ervaring en uiterlijk gedrag verdwijnt indien uitingen van 

pijn en de reacties van anderen daarop, worden beschreven zoals zij in werkelijkheid voorkomen. 

Dan valt de betekenis van psychologische begrippen niet samen met observeerbaar gedrag. Het 

volgende citaat is volgens Ter Hark illustratief voor hetgeen Wittgenstein bedoelt met de 

constatering dat in feitelijk bestaande taalspelen "innerlijke ervaring" en "uiterlijk gedrag" voor de 

ander intern verbonden zijn: 

"The objection against a behaviouristic way of expressing of propositions about the immediate 

experience is not that his way of expressing would not be about experiences but about something 

else. But that actually we play a different/somewhat different/game with the expressions of 

experiences in comparison with the descriptions of behaviour. Not that is an objection, that this 

way of expressing is about outward behaviour, for what it is about shows itself not unconditionally 

in the propositions and their ostensive definitions, but in the system of the use of the propositions. 

If someone says anxiously: 'He complains awfully', one can say, that he does not speak of 

behaviour (MS 123, 3-6-41 )".56 

De belangrijkste conclusies over de betekenis van uitingen en expressies in de eerste en 

de derde persoon zijn dat Wittgensteins filosofie niets uitstaande heeft met een scepticisme en er 

bij de constitutie van betekenis ook geen beroep kan worden gedaan, zoals in Gilberts "natural 

view", op een directe persoonlijke ervaring die de ander ook heeft. Scepticisme komt op het 

fundamentele taalspelniveau van expressies niet voor. Het is duidelijk dat in de latere filosofie geen 

pleidooi te vinden is voor een sociale constitutie van betekenis en een verklaring via een 

individuele ervaring ook niet mogelijk is. Een betekenis is in Wittgensteins visie een instantiatie van 

een regel en een manifestatie van de beheersing van de techniek van een taalspel. Gilbert is de 

gevangene van een klassiek filosofische tegenstelling in de pogingen om de constitutie van 

betekenissen te verklaren.57 

Er ontstaat pas ruimte voor scepticisme als men, volgens de in de latere filosofie 

geschetste structuur van de constituering van betekenissen, van de fundamentele taalspelen 

overstapt naar hogere taalspelen die uit beweringen bestaan, zoals "uitleggen", "rechtvaardigen", 

"verklaren", "verifiëren" e.d. Op dit niveau functioneren criteria en is er ruimte voor een sceptische 

in plaats van een zekere houding. Hacker vat hetgeen Wittgenstein beoogde zo samen: 

"What Wittgenstein aimed to show is not that sensation-language, like the rest of language, is 

essentially shared, but that it is essentially sharable".58 
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Gilbert duidt de probleemstelling van de "private language arguments" verkeerd. Het 

uitgangspunt is: 

"The moot question for a private language is not so much whether one can explain to others what 

one means by a word, but whether one can even explain it to oneself'.59 

De "arguments" verwijzen naar de dynamische structuur van regels waarop betekenis 

berust waarmee de tegenstelling tussen "innerlijk" en "uiterlijk" is overstegen. Wittgensteins "logic 

of meaning" en de daarin begrepen asymmetrie tussen handelingen door de eerste en de derde 

persoon houden een volledig intemalisme in. Betekenissen worden niet op een sociologische, 

psychologische of biologische wijze geconstitueerd. Er is geen verklarende theorie mogelijk omdat 

de dynamische structuur waarin betekenissen ontstaan autonoom is. De aanwezigheid van dit 

volledige intemalisme of van de autonomie van regels is de aanscherping van het 

beoordelingscriterium voor de toepassingen van de latere filosofie uit de "tweede richting". De 

opvatting dat zich een externe constituering voordoet is een reductie van betekenis. De 

handelingstheorieën uit de "eerste richting" die tot nu toe zijn besproken zijn vrijwel allemaal 

sociologistische reducties van betekenis. Gilberts toevoeging van de "natural view" is een 

psychologistische reductie. 

Tenslotte volgt hier, als laatste onderdeel van de toepassingen uit de eerste richting, een 

beoordeling van Coulters ommezwaai na Hackers kritiek op eigen werk. Het kenmerk van Coulters 

oorspronkelijke benadering is dat de constitutie van betekenissen gebaseerd is op "judgements" 

en "training". Coulter verlaat gestimuleerd door Hacker het standpunt dat er in het heden naar 

wetenschappelijke verklaringen voor betekenissen moet worden gezocht. Zijn positie wordt nu dat 

in het verleden een verklaring kan worden gevonden en wel in het socialisatieproces en de 

levensloop van mensen. In zijn gecorrigeerde theorie worden actueel geldende "judgements" en 

"training" helemaal vervangen door socialisatie. "Judgements" aan de hand van publieke criteria 

zijn nu impliciet geworden in zijn handelingstheorie. De criteria waarmee het juiste gedrag in een 

handelingssituatie worden beoordeeld vormen alleen maar een potentiële beroepsinstantie. 

Coulter heeft het afstand nemen door Hacker van de criteria benadering in de herziene versie van 

zijn "Insight and Illusion" verkeerd geïnterpreteerd. Hackers herziening betekent voor hem 

kennelijk dat een andere sociale verklaring voor de betekenis van handelingen nodig is. Zijn 

standpunt wordt nu dat mensen meestal zonder woorden allerlei gedragsvormen verwerven die 

in hun omgeving voorkomen. 

In de latere filosofie wordt elke verklaring van betekenis en epistemologie verworpen. Voor 

een uitgebreidere kritiek wordt eerst toegelicht wat "socialisatie" als grondslag van een 

handelingstheorie inhoudt. Coulters verandering in opvatting komt erop neer dat de publieke 

criteria waar oordelen op berusten impliciet in het gedrag zijn opgenomen: 
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"I do not "identify" a sensation, the having a dream, the mental image, by employing criteria, but 

my avowals of such things, or the non-linguistic conduct I exhibit which shows such things (e.g. 

that I am pain) must satisfy (intersubjective) criteria".60 

Het verschil ten opzichte van zijn vorige duiding is dat niet vooraf een beroep,wordt gedaan 

op criteria om een betekenis te kunnen verlenen. Een beroepsmogelijkheid om tot een gedeelde 

betekenis te komen is achteraf, na een gegeven betekenis, aanwezig. Zolang een 

handelingsbetekenis niet in twijfel wordt getrokken, handelt iemand volgens Coulter vanuit een 

gevoel van "epistemische" zekerheid. Hij hoeft de kennis waarop zijn wijze van handelen berust 

niet voor zichzelf of anderen te expliciteren. Regelgeleid gedrag is echter niet mogelijk zonder die 

eventuele rechtvaardiging. Een rechtvaardiging dient te voldoen aan de eis van intersubjectiviteit: 

"a claimed "justification" which could not, in principle, be counted as such by anyone else, is no 

justification at all".61 Coulter heeft met andere woorden een sociale opvatting van regelgeleid 

handelen ontwikkeld waarin alleen bij "background agreement" betekenissen kunnen ontstaan. 

De duiding waarin privé-talen onmogelijk zijn, vormt de basis van Coulters 

betekenistheorie. Met de privé-taal argumentatie heeft Wittgenstein volgens hem willen aantonen 

dat een praktijk van handelen niet op de interpretatie van een context berust, maar: "are practices 

which people have learned how to engage in through their socialization".62 Coulter vat zijn 

interpretatie als volgt samen: 

"There is, in other words, no such thing (logically) as 'solitarity, private rule-following ab initio' for 

language-use nor for any other human activity".63 

Hiermee zijn de hoofdkenmerken van Coulters herziene opvatting geïntroduceerd: 

betekenis is sociaal geconstitueerd en de reciprociteit van handelingen ontstaan door socialisatie. 

Door gedrag dat voor anderen zichtbaar is en waar zij op kunnen reageren wordt de betekenis van 

non-verbale en talige handelingen geleerd: "it is only because, for example, I have exhibited a 

public reaction to a pain I have that I give others a basis for training me in the language for 

sensations: my satisfying a public criterion for "being in pain" is what enables others to teach me 

the "concept" of pain". m 

In beide duidingen van de latere filosofie door Coulter, de oude en de nieuwe, is een 

sociale dimensie constitutief voor betekenis. Volgens Coulter intermediären er altijd sociaal 

geaccepteerde rechtvaardigingsmogelijkheden tussen een handeling en betekenis. Zo een door 

socialisatie tot stand gekomen "background agreement" stuurt de uitvoering van een handeling en 

het daaraan verlenen van een betekenis door anderen. Een actueel gegeven betekenis blijkt dus 

ook in zijn nieuwe interpretatie een empirische grondslag houden. 

Voorbeelden van de werkelijke betekenis en bedoeling van het taalspel over "pijn" zijn in 

de bespreking van Coulters eerdere versie van de latere filosofie, voor Hackers omslag, al 
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gegeven. Ook nu is zijn duiding van de constitutie van betekenissen volgens de latere filosofie 

onjuist. Ook in potentiële zin intermedieert er geen intersubjectief oordeel tussen handeling en 

betekenis. De "private language arguments" geven aan dat de relatie tussen handeling, regel en 

betekenis intern is en door de handelende en anderen wordt gelegd vanuit een zekere houding. 

Deze zekerheid gaat samen met de beheersing van een techniek van handelen. 

Een actuele betekenis berust op de beheersing van een "veld" van mogelijke toepassingen 

in een taalspel. Uit de latere filosofie blijkt tevens dat Coulter het verband tussen socialisatie en 

de betekenis van een handeling verkeerd opvat. Het feit of en hoe een beheersing is verworven 

constitueert geen betekenissen, maar deze constitutie berust op de aanwending van dit vermogen 

in een praktijk van handelen. Socialiseren houdt voor het hanteren van betekenissen niet meer in 

dan een "stage-setting". Het gebruik van een begrip wordt niet bepaald door het verbinden of leren 

verbinden van dat begrip met een verschijnsel of een handeling: 

"What is crucial is the fact that a language is being spoken is manifest in behaviour, how that 

behaviour pattern was acquired is not relevant tot determining whether a language is in use".65 

De relatie tussen socialisatie en de betekenis van een handeling wordt door Wittgenstein 

anders gelegd. Leren of socialiseren is alleen maar een voorbereidende activiteit. De betekenis 

van een expressie of een begrip ligt in het gebruik van de regels van een taalspel. Coulters poging 

om met socialisatie een "epistemische zekerheid" van het handelen te verklaren is een 

epistemologie waartegen, zoals Hacker na de herziening van zijn standpunt aangeeft, de latere 

filosofie zich juist verzet. Het is duidelijk dat volgens Wittgenstein een verklarende betekenistheorie 

moet worden afgewezen. De kritiek geldt voor elke verklaringspoging. Een structuur van regels 

is autonoom. De standaard interpretatie in de "eerste richting" van duidingen van de latere filosofie 

is een sociologistische reductie, waaraan Gilbert bij de verklaring van het voeren van een dialoog 

een psychologistische toevoegt. De betekenissen van een interactie berusten op een zeker weten 

en gebruik van regels. De onjuistheid van elke epistemologische of reductionistische benadering 

van de constitutie van betekenis zal het doorslaggevende criterium zijn voor de beoordeling van 

de aanwendingen van de interpretaties van de latere filosofie in de "tweede richting". 

2.4. De interpretaties door Rubinstein, De Vries en Giddens 

Rubinstein is sterk gekant tegen de linguïstische benadering van de latere filosofie die 

kenmerkend is voor de analytische filosofie. Hij zet zich af tegen een wetenschappelijke 

benadering van betekenis. De kritiek wordt gedeeld door Shanker. Deze filosoof baseert zich op 

de manuscripten en de onderzoeksresultaten van Hacker en Baker. Shanker voegt hier in een 

inleiding van een bundel artikelen over de relatie tussen Wittgensteins filosofie, de theologie en 
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de sociologie een waarschuwing aan toe. Het is onjuist om aan hem een anti-wetenschappelijke 

houding toe te schrijven: 

"We must be extremely careful, therefore, that we do not confuse Wittgenstein's attack on 

scientism in philosophy for an attack on science perse. On the contrary, one of our most pressing 

tasks qua philosophers, according to Wittgenstein, is to clarify the significance of the discoveries 

which modern science is constantly providing".66 

De hoofdvraag van Rubinstein is wat de betekenis van de theorieontwikkeling in de 

sociologie kan zijn in het licht van de latere filosofie. Het antwoord is alleen gebaseerd op de tot 

dan toe gepubliceerde onderdelen van deze filosofie. Hij lijkt desondanks te ontsnappen aan de 

algemene tendens die Hacker in zijn eigen vroegere onjuiste interpretatie constateert: "to try to 

squeeze Wittgenstein's thought into prepared pigeon-holes that represent only our own 

misconceptions." 

Het criterium dat aan het begin van dit onderzoek naar sociologische toepassingen van de 

latere filosofie is gehanteerd om voorlopig twee richtingen te onderscheiden is het wel of niet 

volgen van een sociaal-linguïstische benadering geweest. Daarin wordt de constitutie van 

betekenis aan de hand van een sociale consensus verklaard. Rubinstein wijst dit af: "The 

conventional use of language establishes what spiders, copper, and human beings are. Our 

linguistic uses are not, however, decided by 'mere' convention. Practical considerations are 

foremost."67 

De analytische filosofie heeft de beeldvorming over het latere werk van Wittgenstein sterk 

beïnvloed. Zijn stelling luidt dat, indien men zich onttrekt aan dit beeld, Wittgensteins 

conceptualisatie van het handelen een uitweg kan bieden uit het theoretisch dualisme van de 

sociale wetenschappen: "His claim that a proper understanding of an action requires an 

understanding of its place in a "language game" and ultimately a "form of life" would allow 

incorporation of the features of the larger social context that so many social scientists legitimately 

demand. For this reason, his conception of meaning and understanding is uniquely suited to a 

sociological perspective".68 Rubinstein onderbouwt zijn kritiek op psychologistische verklaringen 

als volgt: 

"But whatever vague experiences go on in our consciousness as we speak, that accompaniment 

is not what we mean by a 'thought'" (PI, 332).69 Het filosofisch alternatief voor deze 

pseudowetenschappelijkheid is: "Rather, Wittgenstein (PI, 101) insists that thought is fully 

contained in action: we cannot separate his "thinking" from his activity".70 

Zijn conclusie is dat volgens de latere filosofie handelingen deel uit maken van een 

"collective praxis"71. Met de latere filosofie is, zo stelt Rubinstein vast, Durkheims conceptualisatie 
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van een "conscience collective'' gelegitimeerd. Een form of life bestaat uit een samenstel van 

collectief gedeelde en grotendeels impliciete "practical considerations" die het individuele handelen 

organiseren. Men kan voor het vaststellen van de betekenis van een handeling niet afgaan op het 

inzicht van een individuele actor; kunnen handelen is verbonden met een sociale pragmatiek. 

Wittgenstein in zijn latere periode zou tot de pragmatische filosofen moeten worden gerekend. 

Er bestaan andere mogelijkheden tot een sociale reductie van betekenis dan een 

linguïstische. Rubinstein reduceert de betekenis van het handelen via een pragmatisch filosofische 

weg. Het criterium voor het onderscheid tussen de "eerste" en de "tweede richting" is op grond van 

de besprekingen van de toepassingen van Van Gunsteren, Coulter en Gilbert verscherpt. De 

verscherpte formulering luidt dat de constitutie van betekenis, ook in een dialoog, met de zekerheid 

gepaard gaat die op de beheersing van een structuur van regels of een techniek van handelen 

berust. Rubinstein blijkt hier niet aan te voldoen en bij de "eerste richting" in de toepassingen van 

de latere filosofie van Wittgenstein thuis te horen. 

Een omschrijving van "regelgeleidheid" in de zin van de latere filosofie ontbreekt bij hem, 

evenals van een "structuur" en een "techniek" van handelen. Hij beperkt zich zoals Hacker over 

zijn eigen onjuiste interpretatie heeft opgemerkt tot een: "selection of an handful of remarks taken 

out of context." De pragmatisch-filosofische duiding is gebaseerd op één citaat: 

In On Certainty (422) Wittgenstein expresses an awareness of his affinity with pragmatism: 

"So I am trying to say something that sounds like pragmatism. Here I am being thwarted by a kind 

of Weltanschauung".72 

De pragmatische wieg van elke betekenis moet gevolgen hebben voor de bestudering van het 

sociale leven en de sociologiebeoefening. Het antwoord op deze hoofdvraag van zijn boek wordt 

echter niet gegeven. Rubinstein gaat niet in op de consequenties van een pragmatische 

karakterisering van het object voor de sociologische theorieontwikkeling. Deze relatie moet op een 

later tijdstip nog worden uitgewerkt. 

Rubinsteins pragmatische duiding van de latere filosofie is onjuist. Zijn intuïtief schot is mis. 

Hij brengt net als de "eerste richting", weliswaar met een andere argumentatie, een bepalende 

sociale dimensie in deze filosofie aan. De duiding is in tegenspraak met de autonomie van een 

structuur van regels, daarin wordt de betekenis van een "action" regelgeleid geconstitueerd en niet 

op grond van "practical considerations". De vooronderstelling van een "social nature" die 

pragmatische grondslagen heeft, is een reductie van het handelen tot een sociaal aspect. "I am 

being thwarted" in zijn citaat van paragraaf 422 van "On Certainty", in de Duitse versie "Mir kommt 

in die Quere", moet in de context van de interpretaties van de latere filosofie met inbegrip van de 

manuscripten vertaald worden met "tegengewerkt" of "gedwarsboomd". In tegenstelling tot de 

onjuiste parafrasering met "affinity" verwijst Wittgenstein naar een denkrichting die moet worden 

vermeden. 
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Het interne standpunt in de kritiek op de betekenistheorieën uit de "eerste" richting geldt 

ook hier. In een pragmatische benadering wordt een fundering van betekenis gegeven die bestaat 

uit op een onafhankelijk van het handelen gegeven doel. Een zekerheid en de richting van een 

handelingswijze berust volgens de latere filosofie op het verband dat tussen regels wordt gelegd. 

Het begrip "techniek" dat in Rubinsteins interpretatie ontbreekt, slaat op de beheersing van deze 

handelingsregels die met elkaar verweven zijn in "forms of life". Rubinstein rechtvaardigt zijn 

interpretatie van de latere filosofie uiteindelijk met een verwijzing naar een collectief bepaalde 

"sociale natuur" van de mens. Volgens deze filosofie is het doel van regelgeleid handelen echter 

met dat handelen zelf gegeven. Men kan hierbij denken aan een schaakspel. Indien daarin een 

regel wordt vervangen is het doel van het spel verdwenen. 

Het resultaat van de bespreking van de duiding van Rubinstein bestaat uit twee 

aandachtspunten. Ten eerste een verdere aanscherping van het toetsingscriterium: Het begrijpen 

van een betekenis in een institutionele handelingstheorie kan geen pragmatische grondslag 

hebben. Vervolgens moet hetgeen Rubinstein heeft laten liggen, namelijk de plaats van de 

sociologische theorievorming in relatie tot de constitutie van betekenis, bevredigend worden 

uitgewerkt. Zo kan recht worden gedaan aan de filosofische verheldering van de betekenis van 

wetenschappelijke verklaringen waaraan Wittgenstein, volgens Shanker, zoveel belang hecht. 

De interpretatie van Gerard de Vries van de latere filosofie van Wittgenstein stamt uit 1977 

en is gepubliceerd in "Sociale Orde, Regels en de Sociologie". Samen met Van Gunsteren, die tot 

de "eerste richting" is gerekend, behoort hij hiermee tot een van de eerste theoretici die deze 

filosofie in de sociologie hebben aangewend.73 Recent heeft De Vries in een aantal artikelen een 

interpretatie van de latere filosofie gegeven welke op een paar punten afwijkt van zijn eerdere 

duiding. Een van deze artikelen zal hier uitgebreider worden besproken, omdat het ook 

handelingstheoretisch van aard is en daarin de verandering van standpunt het duidelijkst naar 

voren komt. De verandering in de toepassing van Wittgensteins werk komt er op neer dat in 1977 

de alledaagse interpretatie van gedrag door actoren nog als misleidend is beschouwd en daar in 

de sociologische theorievorming niet bij kan worden aangesloten. In zijn latere werk is een 

dergelijke aansluiting juist het vertrekpunt voor de theorievorming geworden. 

De oude toepassing bestaat uit de formulering van een drietal principes waarmee het 

probleem van het dualisme in de sociologie kan worden vermeden. Het eerste principe is voor hem 

fundamenteel. Het houdt in dat met het typeren van gedrag als regelgeleid een adequate 

karakterisering van het object van de sociologie is gegeven. Volgens De Vries is, in tegenstelling 

tot Van Gunsteren, bij het regelgeleid handelen de relatie tussen handeling en betekenis intern. 

In aansluiting op dit eerste uitgangspunt worden nog een paar principes ontwikkeld. Het tweede 

is gebaseerd op de figuratiesociologie van Norbert Elias. Het laatste geeft het verband weer tussen 

deze sociologische benadering en het regelgeleid handelen uit de latere filosofie. Het tweede 

principe luidt als volgt: "Het gedrag van de actoren die in een figuratie participeren is onderling 
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verweven". Het derde sluit hier op aan: "Die verwevenheid wordt uitgedrukt door de regels waar 

die actoren over beschikken".74 Een figuratie is door Elias gedefinieerd als: "een netwerk van 

onderling afhankelijke mensen, van mensen wier handelingen verweven zijn in een netwerk van 

meer of minder stabiele relaties van de meest uiteenlopende soort; bijvoorbeeld gezinnen, 

scholen, steden, sociale lagen of nationale staten".75 

Met deze drie principes is het perspectief bepaald van waaruit de oplossingen voor het 

dualisme in de sociologie door auteurs als Schütz en Berger moet worden beoordeeld. De fout die 

volgens De Vries in algemene zin in functionalistische, fenomenologische en andere sociologische 

stromingen wordt gemaakt is dat men bij de karakterisering van het object vertrekt vanuit "het 

individu" of "de samenleving". Als de sociologische theorievorming gevangen blijft binnen deze 

tegenstelling moet zij wel ontsporen. Het object van de sociologie dient in plaats daarvan 

gekarakteriseerd te worden als een "regelgeleid handelen". Er moet een "onderzoekersperspectief 

worden ontwikkeld waarmee de gevolgde regels kunnen worden beschreven. De betekenis van 

een handeling is verankerd in het regelgeleid gedrag van actoren en de figuratie waar zij deel van 

uitmaken. 

Deze institutionele betekenis ligt volgens De Vries niet voor het oprapen. De sociologische 

onderzoeker moet zich richten op een "reconstructie" van de institutionele zingeving en daartoe 

dient in de theorievorming het duidelijk van het "actorperspectief" af te grenzen 

onderzoekersperspectief worden ontwikkeld. Hij haalt in dit verband Durkheim aan die heeft 

gesteld dat de betekenissen die actoren aan hun handelingen geven de socioloog doorgaans op 

een verkeerd been zetten. Een belangrijke inspiratiebron voor de ontwikkeling van het 

"onderzoekersperspectief' is de aanval die aan de hand van de wetenschapsfilosoof Thomas Kuhn 

is ingezet op het neo-positivistische wetenschapsideaal en de daarbij behorende methodologie. 

De Vries' bijdrage aan deze discussie is dat hij de Wittgensteiniaanse invalshoek van auteurs als 

Kuhn en Hanson aanvult vanuit zijn eerste handelingsprincipe.76 Voor hem bestaat er principieel 

geen verschil tussen het handelen in het wetenschapsbedrijf en het handelen door andere actoren 

in de samenleving; de eerste handelingsvorm is evenzeer regelgeleid als de andere wijzen van 

handelen. Deze aanvulling op de "paradigmatische" ideeën van Kuhn over het handelen in een 

wetenschappelijke gemeenschap is in recensies van "Sociale Orde, Regels en de Sociologie" niet 

opgemerkt.77 

De legitimatie voor het gebruik van "onderzoekersperspectief' ontleent De Vries aan deze 

wetenschapsfilosofische context. Zo geeft hij een belangrijke toelichting op dit begrip met 

voorbeelden uit het werk van Dudley Shapere over de plaats van metingen in de ontwikkeling van 

de natuurwetenschappen. Het is een misvatting te denken dat de theorievorming in deze 

wetenschappen wordt gestuurd door steeds meer verfijnde meetapparatuur en resultaten. Hij stelt, 

in aansluiting op Shapere, dat eerder het omgekeerde het geval is en de meettechnieken achter 

de theorieën opdoemen. Observaties komen niet theorieonafhankelijk tot stand. Metingen worden 

mogelijk door een theoretische formulering van de feiten die men verwacht aan te treffen. Op een 
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vergelijkbare manier kan de ontwikkeling van de sociologie worden bevorderd door niet stil te 

blijven staan bij de betekenis die gedrag in het leven van alledag heeft, maar door de vorming van 

"beschrijvende theorieën" aan de hand van empirische vragen. De vragen moeten betrekking 

hebben op de verwevenheid van regels waardoor de sociale betekenis van dat gedrag ontstaat. 

De Vries formuleert zijn stellingname als volgt: "De rol die de common sense van actoren in de 

opbouw en het in stand houden van figuraties speelt moet onderzocht worden. De alledaagse 

werkelijkheid is niet a priori de "paramount reality" waar Schütz haar voor houdt".78 

Het verschil tussen het actorperspectief en dat van de sociologische onderzoeker ontstaat 

indien de drie genoemde principes op twee manieren als een leidraad worden gebruikt. De 

sociologie heeft allereerst een beschrijvende taak.79 Deze bestaat uit het opmerken van regels. 

Daarna volgt de verklaring van hun onderlinge verwevenheid waarvoor de figuratiesociologie van 

Elias in de laatste twee principes in het bijzonder van belang is. De vraag moet worden gesteld 

waarom "deze regels" en niet "andere" zijn gevolgd. De eerste taak houdt de vorming van 

beschrijvende theorieën in en de tweede dat, daarna, verklarende theorieën worden ontwikkeld. 

Vanuit deze dubbele empirische taakstelling kan het probleem van het dualisme in de 

sociologische theorievorming worden uitgebannen. De Vries stelt hierbij uitdrukkelijk dat uit 

Wittgensteins omschrijving van regelgeleid handelen blijkt dat een verklarende benadering van de 

wijze waarop betekenissen tot stand komen logisch niet mogelijk is. Dit is het grote verschil tussen 

de toepassingen van de latere filosofie door De Vries en Van Gunsteren. De laatstgenoemde 

ontwikkelt een betekenistheorie. Hij benadrukt evenzeer dat routinehandelingen voor de sociologie 

interessant zijn maar stelt vervolgens dat de betekenis daarvan berust op een "basic convention" 

en een onuitgesproken consensus. De Vries wijst op grond van zijn interpretatie van de latere 

filosofie op het interne karakter van de relatie tussen handeling en betekenis. "Intern" wil zeggen 

dat deze relatie logisch "door een regel" wordt gelegd en "niet door een contingent feit" of een 

"derde andere gebeurtenis".80 

In zijn latere werk volgt De Vries de in de laatste twee principes geïntroduceerde figuratieve 

benadering van Elias, zonder opgaaf van reden, niet meer. De keuze in 1977 voor die benadering 

is ook nauwelijks beargumenteerd. Hij besteedt wel aandacht aan de argumentatie voor het 

onderscheid tussen beschrijven en verklaren in de theorievorming maar nauwelijks aan een 

uitwerking van deze sociologische taken. De figuratiesociologie en de latere filosofie zijn bijna 

zonder uitleg met elkaar verbonden. Hij onderzoekt bijvoorbeeld niet of de opvattingen over 

betekenis in deze filosofie en de veronderstellingen van Elias daarover bij elkaar aansluiten. Op 

oppervlakkige gronden wordt er vanuit gegaan dat dit het geval is, omdat zij allebei een nadruk 

leggen op de procesmatigheid en verwevenheid van het handelen. 

Het ontbreken van een dergelijke verantwoording zou nu ongepast zijn omdat belangrijke 

veronderstellingen van de figuratiesociologie later door Elias zijn geëxpliciteerd. In de inleiding van 

zijn "Wat is Sociologie' blijkt, uit een reactie op de ideeën van Auguste Comte over de ontwikkeling 

van kennis, de interesse om de relatie tussen de ontwikkeling van taal, denken en kennis in de 
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vorm van een empirische filosofie te onderzoeken. De Vries heeft die nog te ontwikkelen 

empirische filosofie mogelijk, hij verwijst niet naarde inleiding, opgevat als een ondersteuning voor 

zijn eigen onderscheiding van "beschrijvende" en "verklarende theorieën". De uitwerking die Elias 

later aan de programmatische opmerking heeft gegeven is echter volledig in tegenspraak met de 

opvatting over het ontstaan van betekenissen in de latere filosofie. 

Elias heeft tegen het einde van zijn leven het boek "The Symbol Theory" gedicteerd. Hij 

ontwikkelt daarin een verklarende theorie over de constitutie van betekenissen. De verklaring 

houdt in dat de betekenis die actoren aan talige handelingen geven via socialisatie is vastgelegd: 

"Communication in the form of human speech, communication by means of a language or, in other 

words, by means of socially standardized sound-symbols, presupposes as the normal form of living 

a life in groups". De socialisatie in betekenissen is mogelijk door de biologisch evolutionaire 

ontwikkeling van de mens. Elias vat deze wisselwerking als volgt samen: "This is the hinge point 

in people's development which challenges most unmistakably the widespread belief that life in 

society runs counter to human nature. The biological process provides at this stage a natural 

disposition which can only bear fruit if it is activated by a social process, by older people who 

speak with'each other and with the child, and by an individual learning process'.81 

De Vries heeft het overnemen van de figuratieve benadering van Elias in "Sociale Orde" 

niet verantwoord via een vergelijkende kritiek op het werk van andere sociologen die een oplossing 

voor het dualisme hebben proberen te ontwikkelen. Zo is het opvallend dat er geen aandacht is 

besteed aan de theorie van Parsons die door Elias is bekritiseerd. De sociologen die wel in zijn 

boek worden aangehaald zijn Berger, Durkheim en Schütz. Hij beoordeelt de oplossing die Berger 

heeft ontwikkeld voor het dualisme als een mislukking vanwege de redenen die in het eerste 

hoofdstuk van dit onderzoek al naar voren zijn gebracht. Schütz en Durkheim zijn van belang 

omdat hun werk, aansluitend op Berger, het probleem van twee eenzijdige, naast elkaar staande, 

theoretische stromingen in de sociologie demonstreert.82 Een demonstratieve analyse aan de hand 

van het begrip macht moet exemplarisch zijn voor de meerwaarde van het onderscheid tussen het 

beschrijvende en verklarende niveau in de theorievorming. De resultaten blijven echter mager. De 

Vries herhaalt dat het begrip centraal staat in het werk van Elias. Later vergelijkt hij de 

conceptualiseringen van "macht" van een aantal andere sociologen, zonder in te gaan op de 

verschillen met het werk van Elias en de relatie met de latere filosofie. 

In de komende beoordeling van zijn handelingstheorie ligt het accent op de filosofische 

achtergrond van waaruit het eerste principe is ontwikkeld. Dezelfde accentuering zal gelden voor 

zijn latere publicaties. Deze achtergrond uit 1977 is in vergelijking met recente artikelen complex 

omdat hij "regelgeleid handelen" en het "onderzoekersperspectief' met elkaar tracht te verbinden. 

Door deze combinatie en de gangbare linguïstische interpretatie van Wittgensteins werk is het 

kenmerkende van zijn toepassing van "regelgeleidheid" tot nu toe niet opgemerkt83. Vanwege deze 

complexiteit zal de bespreking van het werk van De Vries uitgebreider zijn dan van Rubinstein. Een 

mogelijk voordeel is dat dit aanvullende aandachtspunten kan opleveren voor de beoordeling van 
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de interpretatie van de latere filosofie door Giddens. De afleiding van de inhoud van het eerste 

principe met een mogelijke kritiek zal nu eerst worden besproken. Daarna komen De Vries' latere 

interpretatie en de verschillen aan bod. 

Het eerste principe is drieledig: 

"1.1 Actoren beschikken over regels; zij delen die regels met anderen. 

1.2 Hun gedrag is regelgeleid. 

1.3 Door hun gedrag brengen zij sociale feiten tot stand."84 

Met de eerste twee onderdelen van het principe is de fundering geïntroduceerd van het 

handelingstheoretische alternatief voor het dualisme en daarmee, volgens de interpretatie door 

De Vries van "regel", ook de noodzaak tot het ontwikkelen van een "onderzoekersperspectief'. Het 

eerste onderdeel is afgeleid van Wittgensteins opvatting over regelgeleid handelen. Wat het volgen 

van een regel door een actor inhoudt, wordt uitgelegd met een voorbeeld van Wittgenstein over 

"verwachten". De relatie tussen een "verwachting" en de "vervulling" daarvan is intern: "de 

verwachting is ingebed in een situatie, de "omgeving" verschaft de connectie, die door de regel 

wordt gelegd"85. In het handelen zijn de condities impliciet opgenomen. De vraag wat "een 

verwachting is" is hiermee van het toneel verdwenen. Actoren beschikken weliswaar over regels 

via geheugensporen, maar de betekenis van een handeling is in het moment van het toepassen 

van de regel gegeven, in een gedragswijze en in een eventueel waarnemen daarvan door een 

ander. 

Uit de wijze waarop De Vries het beschikken over een regel omschrijft blijkt dat in het 

moment van handelen een regel tegelijkertijd wordt aangewend en gereproduceerd. Met de eerste 

twee onderdelen van zijn principe wil hij aangeven dat er niet met een analyse van mentale 

verschijnselen naar de verklaring van de betekenis van een handeling kan worden gezocht. De 

socioloog moet in eerste instantie niets anders doen dan regelmatigheden in gedrag en de regels 

die actoren toepassen beschrijven. Pas daarna kan de vraag worden behandeld waarom bepaalde 

afhankelijkheden tussen actoren optreden. Het object van de sociologie is niet, aangezien het 

regelgeleid is, à la Schütz gekenmerkt door mentale processen welke zich bij individuele actoren 

voordoen. Vanuit deze karakterisering kan De Vries eveneens de tegenovergestelde invalshoek 

bekritiseren die bij de typering van het object wordt gebruikt. Dit standpunt is, zoals Durkheim stelt, 

dat het object bestaat uit "sociale feiten" of "representations collectives". De kritiek is verwoord met 

het derde onderdeel van het eerste principe waarmee is aangegeven dat "sociale feiten" niet los 

kunnen worden gezien van een regelgeleid handelen. 

De mogelijkheid om de regel vast te stellen die in het handelen is gevolgd is, volgens zijn 

interpretatie van de latere filosofie, niet weggelegd voor de alledaagse actor. De betekenis van het 

eigen gedrag is niet zonder meer beschikbaar voor de handelende zoals Schütz veronderstelt. Met 

de uitdrukkingswijze van het "beschikken overeen regel" in het eerste onderdeel van het principe 

wordt benadrukt dat actoren gebruik kunnen maken van regels, maar deze in het algemeen niet 

kunnen formuleren. Dit is een taak voor de socioloog. De actor zet het alledaagse handelen voort 
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op grond van een "intuïtieve kennis" van handelingsregels. Daarom moet er het 

"onderzoekersperspectief' worden ontwikkeld waarmee regels kunnen worden beschreven en de 

voorwetenschappelijke kennis van actoren kan worden omgezet in een wetenschappelijke. In 

"Sociale Orde, Regels en de Sociologie" is nergens, met een verwijzing naar de latere filosofie of 

anderszins, beargumenteerd waarom alledaagse actoren een regel niet onder woorden zouden 

kunnen brengen. 

De Vries steunt in algemene zin op Durkheim die als een van de eerste sociologen het 

belang heeft onderkend van institutionaliteit voor de theorievorming. Hij merkt echter op dat het 

handelen van de actor in zijn werk vrijwel is verdwenen en anders moet worden 

geconceptualiseerd. Het verschil tussen een "intuïtieve kennis" van regels en het 

onderzoekersperspectief is door hem verder uitgewerkt met de begrippen "sociale orde" en 

"structuur". Zijn argumentatie verloopt als volgt. Het eerste begrip is voorwetenschappelijk van 

aard en verwijst naar de alledaagse ervaring van actoren die samengaat met institutionele 

handelingspatronen. Alle voorbeelden van "sociale orde" geven aan dat slechts zo kan worden 

gehandeld en niet anders. Het zijn routines als opstaan, scheren of activiteiten als naar school of 

het werk gaan. Deze alledaagse ervaringen vormen voor de socioloog het aanknopingspunt om 

de gevolgde regels te reconstrueren met het begrip structuur. Het hoofdkenmerk van structuur is 

de afwezigheid van handelingsalternatieven.86 

Een ergernis over de "sociale orde" van institutionele handelingspatronen bij alledaagse 

actoren is, zo stelt De Vries, voor de sociologie even relevant als een dageraad in het Oosten voor 

een astronoom. Zij kan als "intuïtieve kennis" slechts een aanleiding vormen om vragen te stellen 

over de "onderliggende structuur" van regels waarover actoren in hun handelen beschikken. Het 

begrip structuur wordt door hem gedefinieerd als het geheel "van regels waarover een actor 

beschikt, maar die hij niet'vrij al of niet kan toepassen".87 Hij neemt het begrip figuratie van Elias 

over omdat een structuur van regels daarmee onderzoekbaar wordt.88 Het is aantrekkelijk om 

regelgeleid gedrag aan de figuratiesociologie te koppelen: die benadering benadrukt de 

verwevenheid van afhankelijkheden tussen actoren zodanig dat de kloof tussen individuen en 

samenleving die zo kenmerkend is voor de sociologische theorievorming uit het zicht verdwijnt. 

In zijn toepassing verwijst "figuratie" naar een waarneembare verwevenheid van gedrag die 

actoren tot stand brengen door het volgen van regels. 

Een belangrijk kenmerk van structuur is dat regels geen vast geheel vormen. Hij geeft tal 

van voorbeelden waaruit blijkt dat haar normale situatie er niet een van rust is met af en toe een 

verandering. Elias noemt dit het "procesmatige karakter" van een figuratie.89 Het nieuwe element 

in de karakterisering van het object van de sociologie door De Vries ten opzichte van Schütz en 

Durkheim is de verbinding van het onderzoekersperspectief met deze veranderlijke intuïtieve 

kennis van actoren over regels. De goede verbinding is volgens hem: "Accepteren dat de common 

sense mede tot de specie van de samenleving behoort, wil niet automatisch zeggen dat de 

onderzoeker op het kompas van die common sense dient te varen. Het houdt echter wel in dat 
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wanneer een onderzoeker zich op common sense oordelen van actoren baseert, het verkeer 

tussen notities van actoren en wetenschappelijke interpretatie nauwkeurig moet worden 

geregeld".90 

De Vries heeft zijn opvatting dat een actor de door hem gevolgde handelingsregel niet 

onder woorden kan brengen toegelicht met de volgende metafoor: "Het leggen van puzzels kunnen 

we wel vergelijken met de manier waarop actoren in een figuratie hun gedrag organiseren".91 Het 

bereik van een figuratie is doorgaans groot. Er is dan, zoals bij een "grote legpuzzel", sprake van 

een institutionele verwevenheid van het handelen van veel verschillende actoren. Men kan in dat 

geval voor het vaststellen van een gevolgde handelingsregel niet op de interpretatie van de actor 

afgaan, omdat het overzicht over de hele structuur bij hem afwezig is. De vergelijking moet 

aangeven hoe voorzichtig men als onderzoeker moet zijn in het aansluiten bij een 

actorinterpretatie. 

Schütz en Durkheim maken hier fouten in door hun karakterisering van het object. De 

eerste met zijn mentalistische vooronderstellingen over het handelen van de individuele actor. Hij 

gaat uit van de betekenis die de actoren aan hun handelingen geven. De noodzaak van het 

onderzoekersperspectief ontgaat hem. Durkheim weigert in zijn theorievorming af te dalen naar 

het handelingsniveau van de actor. Hij heeft het verband tussen onderzoekersperspectief en de 

intuïtieve kennis op grond waarvan actoren over regels beschikken doorgesneden. In Durkheims 

en daarmee vergelijkbare karakteriseringen van het object ligt het accent op de structurele 

beperkingen van het handelen. Met zijn eerste principe kan De Vries duidelijk maken dat een 

regelstructuur het handelen niet alleen beperkt, maar ook mogelijk maakt. Hiermee vervalt zijn 

oplossing voor het dualisme in de sociologie niet in een subjectivistisme, terwijl aan de andere kant 

een conceptualisering van institutionele handelingspatronen mogelijk is. 

Met de metafoor van een grote "legpuzzel" is de connectie tussen het handelen van de 

actor en het onderzoekersperspectief in De Vries' toepassing van de latere filosofie duidelijk 

weergegeven. De onderzoeker zal de "sociale orde" van degenen die bezig zijn met "een stukje" 

vanuit de nodige distantie en op een systematische manier moeten vergelijken om vat op het 

geheel te krijgen.92 Twee gebreken van zijn toepassing van de latere filosofie van Wittgenstein 

vallen echter ook op. Zijn opvatting over regelgeleid handelen spoort niet geheel met de criteria 

die met Hacker en de daarmee verwante auteurs zijn vastgesteld. Volgens hen kan de actor wel 

degelijk naar de door hem gevolgde regel verwijzen. Als men de correcte omschrijving van 

regelgeleid handelen met de door De Vries bedoelde institutionele verwevenheid ook in een 

metafoor zou willen beschrijven, kan het gebruik van een omvangrijk "steigerwerk" als voorbeeld 

worden genomen. 

Hiermee wordt ook duidelijk dat een structuur van regels het handelen niet alleen beperkt, 

maar tevens mogelijk maakt. In de vergelijking met een "steigerwerk" is echter beter rekening 

gehouden met de kenmerken van de horizontale en verticale assen van regelgeleid handelen uit 

de latere filosofie van Wittgenstein. Tijdens het gebruik van de steiger is de "structuur" in haar 
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geheel aan het oog van de actor onttrokken. Een schilder of een bouwvakker kan echter, 

desondanks, het regelwerk in zijn directe omgeving aanwijzen of benoemen als hij het beklimt.93 

Een onvolkomenheid van zowel een vergelijking met een puzzel als een steigerwerk is dat men 

bij het bereik van een figuratie op de eerste plaats aan omvang denkt. Geen van beide metaforen 

maakt het aspect van de veelvuldigheid van een institutioneel handelingspatroon duidelijk. Daarbij 

handelen actoren in vergelijkbare locaties die interdependent zijn. Een voorbeeld van deze 

betekenis van "bereik" is het functioneren op wereldschaal van effectenbeurzen. 

Een tweede tekortkoming van de interpretatie van de latere filosofie door De Vries die met 

de puzzelvergelijking wordt benadrukt is dat de veranderlijkheid van regels onvoldoende door hem 

is uitgewerkt. Hij benadrukt zelf dat regels dit kenmerk hebben. Een structuur is in zijn woorden 

niet "vast". De "stans" waarmee puzzels worden gemaakt suggereert echter het tegendeel. In de 

vergelijking wordt niet duidelijk waardoor een structuur voortdurend verandert. Uit de inhoud die 

hij aan het onderzoekers- en actorperspectief geeft zou kunnen worden opgemaakt dat sociale 

verandering ontstaat als een onbedoeld en ongekend effect van het handelen van de actor omdat 

gevolgde regels niet correct onder woorden kunnen worden gebracht. Daarnaast zouden 

veranderingen in een structuur kunnen ontstaan dankzij de inzichten die vanuit het 

onderzoekersperspectief worden verkregen. De vraag hoe de twee inzichten tot een ander 

handelen door de actor leiden is niet duidelijk. 

In algemene zin omschrijft De Vries het actorperspectief zo dat het verwerven van inzicht 

in de "sociale orde" is voorbehouden aan de onderzoeker. Hij gaat er vanuit dat er enkel informatie 

van de actor naar de onderzoeker gaat. Het is echter een alledaags ervaringsfeit dat zich tussen 

beide perspectieven een informatieve wisselwerking voordoet. Daarin brengen actoren door 

kennisname van onderzoeksresultaten en inzicht in regels veranderingen in hun sociale orde aan. 

Deze verkeersstroom verloopt via de verticale as van de structuur die in Hackers en de daarmee 

verwante interpretaties is opgemerkt. Het kunnen hanteren van regels betekent dat actoren in 

principe een relatie kunnen leggen met taalspelen die op een hoger niveau liggen. 

Toenemend inzicht in een alledaagse regelstructuur kan leiden tot een afname in de 

afhankelijkheid van anderen en daarmee tot een verandering in de "sociale orde". Door in 

algemene zin uit te sluiten dat de actor zijn eigen gedrag correct kan interpreteren en gebruik 

maakt van wetenschappelijke kennis kan De Vries veranderingen in de sociale orde en een 

regelstructuur onvoldoende verantwoorden. Als men het eenrichtingverkeer tussen actor- en 

onderzoekersperspectief in "Sociale Orde, Regels en de Sociologie" wil corrigeren is de juiste 

plaats daarvoor de wijze waarop "structuur" is geïnterpreteerd en gedefinieerd. De kern van de 

definitie is dat actoren over "regels beschikken" maar hun gedrag niet vrij kunnen bepalen. Deze 

omschrijving van structuur die in het overgrote deel van het boek wordt gehanteerd biedt geen 

aanknopingspunt voor een adequate conceptualisering van veranderingen in de autonomie van 

de actor. 
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Een aanknopingspunt ontstaat pas op de allerlaatste pagina's als De Vries een relatie legt 

tussen de begrippen structuur en macht.94 Daar wordt door hem los van de figuratiesociologie een 

definitie van "macht" ontwikkeld. Hij stelt in afwijking van zijn eerdere omschrijving van "structuur" 

dat indien een actor A macht uitoefent over een actor B, "A in staat is B wel of niet bepaalde regels 

te laten volgen". Dit betekent dat A vrij tussen regels kan kiezen maar B niet. Het grote verschil 

tussen deze opvatting over "macht" en de eerdere definitie van "structuur", is dat de "machtige" 

actor in een structuur keuzes kan maken. Het is, vanwege het sterke beroep dat in de rest van 

"Sociale Orde, Regels en de Sociologie" op de figuratiesociologie is gedaan, niet alleen 

merkwaardig dat pas in het laatste gedeelte "structuur" met "macht" wordt verbonden, maar ook 

dat dit buiten de sociologische benadering van Elias om gebeurt. Volgens Elias is "macht" 

onlosmakelijk verbonden met de wederzijdse afhankelijkheden waardoor de interactie tussen 

actoren wordt gekenmerkt.95 

Verder merkt Elias op dat hoe sterk iemand in zijn gedrag ook van een ander afhankelijk 

is, omgekeerd geldt dat hij de gedragsmogelijkheden van die ander, hoe gering ook, kan beperken. 

Met andere woorden, de slaaf heeft ook macht over zijn meester en een baby, eigenlijk al voor de 

geboorte, over de moeder. Als men de nieuwe definitie van "macht" door De Vries en de 

omschrijving van Elias met elkaar vergelijkt valt op dat volgens de laatstgenoemde, in een proces 

van machtsuitoefening, sprake is van een tweezijdigheid in de betrekking. Ook de "onderliggende" 

partij kan in zekere mate zijn gedrag bepalen. In De Vries' omschrijving doet zich daarentegen een 

eenzijdigheid voor omdat alleen A kan kiezen. Vanuit Elias' formulering kan rekenschap worden 

gegeven van de mogelijkheid dat een actor op een of andere wijze, bijvoorbeeld door de 

toepassing van sociaal wetenschappelijk kennis, een inzicht in zijn "beschikken over regels" 

verwerft waardoor zijn afhankelijkheid van de ander kan afnemen. 

De omschrijving van "macht" door Elias kan gecombineerd worden met het uitgangspunt 

dat de actor de regel die is gehanteerd wel degelijk onder woorden kan brengen. Dan ontstaat het 

beeld dat weliswaar bij de actoren A en B in het handelen de condities waaronder dat plaatsvindt 

doorgaans stilzwijgend zijn opgenomen, maar zij zich daar allebei, zoals bij de beklimming van het 

"steigerwerk", in beperkte mate van bewust kunnen worden. Dit discursieve vermogen is een 

belangrijke machtsbron die een leidraad is bij het zoeken naar een verklaring voor het verschil in 

de onderlinge afhankelijkheid dat zich in hun relatie voordoet. Deze interpretatie sluit aan bij de 

taak die De Vries voor de sociologie heeft geformuleerd, volgens welke allereerst de gevolgde 

regels moeten worden beschreven. Daarna moet worden verklaard waarom deze en geen andere 

regels zijn gevolgd. Hij ontleent de betekenis van "structuur" aan de figuratiesociologie en merkt 

in "Sociale Orde" niet de inhoud op die volgens de latere filosofie toekomt aan dit begrip. Een 

consequentie van de correctie van zijn omschrijving van "structuur" is dat veranderingen daarin 

niet alleen tot stand komen als onbedoelde gevolgen van het handelen van actoren, maar mede 

op grond van hun interpretatie. Dit geldt ook als er geen verandering in dat handelen optreedt. Een 
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actor kan gebruik blijven maken van dezelfde beperkte opties die vóór een verworven inzicht 

bestonden. 

De methodologische consequenties van een handelingstheoretisch uitgangspunt in de 

sociologie vallen buiten het kader van dit hoofdstuk. Vanwege de verwevenheid in "Sociale Orde, 

Regels en de Sociologie" tussen de interpretatie van de latere filosofie van Wittgenstein en de 

ontwikkeling van het onderzoekersperspectief ligt het echter voor de hand om hier kort op in te 

gaan. Een consequentie van het handelingstheoretisch uitgangspunt in de latere filosofie is, zo 

benadrukt De Vries, dat veel aandacht moet worden besteed aan de ontwikkeling van 

"beschrijvende" theorieën. In algemene zin houdt de net gegeven correctie van zijn omschrijving 

van het begrip structuur een relativering in van het onderscheid tussen "verklarende" en 

"beschrijvende" theorieën. 

Bij de eerste soort theorieën zou men zich vanuit het onderzoekersperspectief moeten 

richten op het vaststellen van afhankelijkheden tussen actoren. Nu het interpretatief vermogen van 

actoren anders en potentieel groter is dan door De Vries wordt verondersteld en het wel of niet 

kiezen tussen handelingsalternatieven in een bepaalde mate binnen het bereik van elke actor ligt, 

kunnen de twee soorten van theorievorming alleen analytisch van elkaar worden onderscheiden. 

Bij de vraag waarom bepaalde regels worden gevolgd kan niet voorbij worden gegaan aan de 

reactie vanuit het actorperspectief op wetenschappelijke generalisaties. Met andere woorden: in 

een conceptualisatie van structuur moet de interpretatie van regels door actoren zijn verantwoord. 

Behalve dit punt zijn verder uit de bespreking van het werk van De Vries tot nu toe de volgende 

aandachtspunten naar voren gekomen: Wat houdt het bereik van regelgeleid handelen in en wat 

is de plaats van het begrip macht in een institutionele handelingstheorie. 

In de toepassing uit 1989 van de latere filosofie heeft De Vries zijn positie op een aantal 

belangrijke punten gewijzigd. Deze aanwending is wetenschapssociologisch. Hij wijkt niet af van 

het standpunt uit 1977 dat de aard van het handelingsproces van alledaagse actoren logisch niet 

verschilt van dat van wetenschappers. In 1991 is nog een artikel over de latere filosofie 

geschreven dat geheel filosofisch van opzet is. Op dit artikel hoeft niet uitgebreid te worden 

ingegaan. De inhoud betreft een belangrijke argumentatielijn in de latere filosofie; de kritiek van 

Baker en Hacker op de interpretatie van Kripke van het "private language argument" is zijn 

belangrijkste inspiratiebron.96 Hij wijkt daar niet vanaf en onderschrijft, kort gezegd, het 

"intemalisme" in de latere filosofie waardoor elke epistemologie overbodig is geworden. De 

"harmonie" tussen taal en werkelijkheid is met het regelgeleid handelen gegeven. Zij kan niet via 

de correspondentie tussen een object en een afbeelding daarvan tot stand worden gebracht. In 

het artikel staat het begrip een "practice" van handelen centraal. De Vries bespreekt, evenmin als 

in "Sociale Orde", de filosofische inhoud van concepten als "structuur" of een "techniek" van 

handelen.97 

Uit de wetenschapssociologische toepassing van de latere filosofie uit 1989 komen een 

correcte wijze van handelen en het onder woorden kunnen brengen van een regel als twee 
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kenmerken van regelgeleid handelen naar voren. De Vries laat in een vergelijking de kenmerken 

van de moderne wetenschapsfilosofie uitkomen. Als achtergrond heeft hij eerst de traditionele 

benadering geschetst die uitgaat van de correspondentietheorie over de waarheid van uitspraken. 

De moderne wetenschapsonderzoeker richt zich niet, zo stelt hij met de wetenschapsethnoloog 

Bruno Latour, op "ready-made science" maar op "science in action".98 "Feiten" vormen volgens 

Latour het eindpunt van het wetenschappelijk handelen. Zij hebben slechts betekenis gezien de 

beheersing van tal van handelingspraktijken in en rond het doen van onderzoek die met elkaar 

verweven zijn. Er bestaan overeenkomsten en verschillen tussen de wetenschapsbenadering van 

Thomas Kuhn en Latour. 

Beiden leggen de nadruk op het handelen van wetenschappers. Kuhn wijst op de 

socialiserende invloed van het leerboek en het practicum. Studentonderzoekers raken daardoor 

vertrouwd met vaardigheden als het juist inschatten van de betekenis van "marges" tussen 

meetresultaten en van de presentatie van metingen. Een belangrijk verschil tussen beide auteurs 

bij dit accent is echter dat Latour het actuele wetenschappelijk handelen volgt, terwijl Kuhn een 

betekenis toeschrijft aan het eindresultaat daarvan, zoals vervat in een leerboek, en veronderstelt 

dat dit als voorbeeld het gedrag beïnvloedt. Het verschil tussen hen komt neer op het hanteren van 

een handelingstheorie ofwel van een socialisatietheorie. De Vries heeft zelf als een voorbeeld het 

tot stand komen van de bevindingen van de natuurwetenschapper Boyle uitgewerkt. Daaruit blijkt 

dat niet alleen de beheersing van een wetenschappelijke technologie en het kunnen hanteren van 

verfijnde apparatuur tot zijn ontdekkingen hebben geleid, maar evenzeer het op een bepaalde 

manier kunnen schrijven, discussiëren en omgaan met collega-onderzoekers. Met Latours aanpak 

kan de institutionele samenhang en betekenis van een wetenschappelijke handeling worden 

beschreven. Daar behoren ook publikatiestrategieën en allerlei andere vormen van beïnvloeding 

van de omgeving toe. Door de beheersing van institutionele handelingspatronen van 

wetenschappelijke actoren te volgen en te beschrijven wordt vastgesteld waar de betekenis van 

"feiten" op berust." 

De Vries verduidelijkt met een metafoor de verwantschap die er tussen deze 

handelingspraktijken bestaat voorwetenschappelijke onderzoekers. De vergelijking is ontleend aan 

de Philosophical Investigations: 

"Wetenschappelijke tradities ontlenen hun sterkte, net als een draad, niet aan een of andere vezel 

die door de hele lengte van de draad loopt, maar juist aan het grote aantal vezels dat elkaar 

overlapt."100 

Hij citeert de paragraaf over de "Familienähnlichkeiten". Na het citaat geeft Wittgenstein 

nog een voorbeeld van het door Hilmy onderscheiden tegenfeitelijk taalspel voor het geval een 

lezer tegenwerpt dat er toch een kern bestaat in de "Ähnlichkeiten". Hij schrijft: 
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"So würde ich antworten: hier spielst du nur mit einem Wort. Ebenso könnte man sagen: es läuft 

ein Etwas durch den ganzen Faden, —nämlich das lückenlose Übergreifen dieser Fasern." 

In 1977 kan het actorperspectief niet zonder meer worden geaccepteerd. Later lijkt zijn 

standpunt veranderd te zijn: de alledaagse betekenissen kunnen in principe correct zijn. De 

omkering in zijn positie houdt in dat het handelen in, bijvoorbeeld, het laboratorium of op straat in 

plaats van een "aanleiding" het vertrekpunt in het onderzoek is geworden. Door de structurele 

verwevenheid van handelingsregels te beschrijven stelt men de context vast waarmee de 

betekenis tot stand is gebracht. 

Zijn interpretatie van de latere filosofie uit 1977 klopt dat de beheersing van regels blijkt uit 

het kunnen voortzetten van gedrag en de relatie tussen handeling en betekenis logisch intern is. 

Dit is het verschil met Rubinsteins pragmatisch filosofische duiding. Het is voorts juist dat 

handelingen veelal non-verbaal zijn en de gevolgde regels impliciet blijven. De interpretatie is 

echter niet correct in de vooronderstelling dat de actor een regel niet kan formuleren. In "Sociale 

Orde, Regels en de Sociologie" is de actor "onmondig" gemaakt. De verticale as uit Wittgensteins 

"logic of meaning" is in het actorperspectief afwezig. Slechts vanuit het onderzoekersperspectief 

kunnen de regels van het handelen worden vastgesteld. Vanwege deze onvolledige interpretatie 

heeft hij in zijn oorspronkelijke benadering van een "verwevenheid" van regels geen duidelijk 

verband kunnen leggen tussen de regels van een concrete handelingspraktijk en een figuratie. 

Als De Vries later naar het "lückenlose Übergreifen" van de vezels verwijst, wordt duidelijk 

waarom individuele en collectieve handelingspraktijken niet tegenover elkaar staan; Boyle is zich 

bij zijn sociale en literaire activiteiten bewust van de algemene uitwerking daarvan. Alhoewel hij 

daarbij de begrippen techniek en structuur van handelen niet hanteert, blijkt dat de interpretatie 

die nu aan de latere filosofie wordt gegeven heel dicht tegen de inhoud aanligt die Hacker en de 

daarmee filosofisch verwante auteurs aan deze begrippen geven. De Vries heeft de relatie tussen 

sociale theorievorming en de latere filosofie niet goed kunnen leggen. Op de drie principes uit 1977 

is later niet meer ingegaan. Dit betekent dat een aandachtspunt voor de beoordeling van de 

toepassing door Giddens van de latere filosofie blijft staan: hoe kan in de sociologie de door 

Wittgenstein bepleite wetenschappelijke kennisvorming mogelijk worden gemaakt? Verder is 

belangrijk of "macht" op een consistente wijze in de institutionele handelingstheorie is opgenomen. 

Een laatste beoordelingscriterium voor de analyse van zijn toepassing van de latere filosofie is of 

de "verticale as" van Wittgensteins logic of meaning sociologisch is verantwoord. 

Gezien de beoordelingscriteria die aan de latere filosofie zijn ontleend is de titel van Ter 

Harks boek "Beyond Inner and Outer" een verantwoord motto voor Giddens' institutionele 

handelingstheorie. Een intern standpunt over de constitutie van betekenis en een structuurbegrip 

dat in overeenstemming is met de latere filosofie zijn aanwezig. Hiermee voldoet hij geheel aan 

de criteria die bij de twee andere auteurs uit de "tweede" richting zijn gehanteerd. De 
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handelingstheorie overstijgt het dualisme in de sociale wetenschappen. Met de plaats die hij aan 

het begrip intentie geeft wijst hij elk mentalisme af. "Conventies" komen in zijn werk niet voor als 

zijnde constitutief voor betekenissen. Hetzelfde geldt voor "socialisatie". Dat is opmerkelijk omdat 

Giddens nauwelijks aan de hand van paragrafen van de "Philosophical Investigations" en niet uit 

andere daarna verschenen teksten argumenteert. Hij bouwt het fundament van de institutionele 

handelingstheorie op met korte en concluderende verwijzingen naar Wittgensteins latere werk. 

Giddens zet zich daarin aftegen een linguïstische interpretatie van de latere filosofie.101 Hij biedt 

in plaats daarvan geen pragmatisme aan zoals Rubinstein. In het eerste hoofdstuk is al opgemerkt 

waarom dit uitgangspunt tot nu toe niet is opgemerkt. Zonder de onderscheidingen die hier zijn 

vastgesteld in aanmerking te nemen gaat iedereen er vanuit dat hij de latere filosofie sociaal-

linguïstisch interpreteert. Vervolgens gaan critici ertoe over om op deze Wittgensteiniaanse 

fundering van eigen fabrikaat en op zijn sociale theorievorming aanmerkingen te maken. Margaret 

Archers aanpak, in het eerste hoofdstuk aangehaald, is hier een pregnant voorbeeld van. 

De niet-epistemologische kenmerken van zijn institutionele handelingstheorie komen met 

het citaat hieronder overeen. Baker en Hacker lichten daarin toe wat Wittgenstein onder het volgen 

van een regelgeleide "practice" verstaat. Zij verwijzen daarmee naar de potentialiteiten van 

regelgeleid handelen: 

"And most important of all, it is following a rule which Wittgenstein called a practice (§202). This 

is all perspicuous if we bear in mind the contrast between following a rule and merely acting in 

accord with it. A person can be said to follow a given rule only if his behaviour is sufficiently 

complex and regular to make it intelligible to describe his actions as manifesting understanding of 

the rule and the intention to act in conformity with it. This in turn makes sense only against a 

background of his mastery of a distinctive range of techniques, skills or customary practices, since 

otherwise he cannot exhibit any of the abilities essential to the possibility of his following the 

rule."102 

Vanwege het geheel aan "abilities" waar het feitelijk waarneembaar gedrag op berust, verbindt 

Wittgenstein het volgen van een regel met "practice", "use" of "institution". Giddens geeft dezelfde 

inhoud aan institutioneel handelen. Het uitgangspunt van zijn handelingstheorie wordt duidelijk in 

de constatering waarin de "late" filosofie van Wittgenstein verschilt van de "vroege": 

"what cannot be said is what has to be done: the meanings of linguistic items are intrinsically 

involved with the practices that comprise forms of life".'03 

Een betekenis komt tot stand door de beheersing van een techniek. Tussen de begrippen uit 

Giddens' handelingstheorie als "practical", "discursive consciousness" en "structure" bestaat een 

interne relatie. Het "to be done" is de inhoud van het "practical consciousness". Na zijn kritiek op 
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een psycho-linguïstische betekenistheorie, die al in het eerste hoofdstuk is besproken, wordt geen 

alternatieve theorie met een sociale grondslag ingevuld in de latere filosofie. Regelgeleidheid in 

deze filosofie en volgens Giddens impliceert, in tegenstelling tot de veronderstelling in deze 

linguïstische benaderingen, dat de betekenis van een bepaalde wijze van handelen niet met één 

regel kan worden verbonden. 

"Rules generate, or are the medium of the production and reproduction of, practices. A rule is thus 

not a generalisation of what people do, of regular practices."104 

"What cannot be said" houdt niet in dat betekenis ontoegankelijk is voor de actor. De regel 

op grond waarvan is gehandeld kan later onder woorden worden gebracht. Dat is de betekenis van 

de interne relatie tussen regels en practice.105 Het onder woorden brengen wordt alleen beperkt 

door de mate waarin een structuur van regels gesedimenteerd is. Het vermogen tot penetratie van 

de verschillende lagen verschilt per actor. Hiermee hangen machtsverschillen in het handelen 

tussen mensen samen. Deze formulering van regelgeleid gedrag benadert de inhoud van de latere 

filosofie veel meer dan De Vries' oorspronkelijke versie. Verder onderscheidt zijn sociale 

theorievorming zich met de afwijzing van sociaal-linguïstische en andere verklaringen van het 

ontstaan van betekenis doorslaggevend van de duidingen van de latere filosofie uit de "eerste" 

richting en van Rubinstein. 

Het structuurbegrip dat Giddens ontwikkelt is autonoom. Een structuur van regels bestaat 

volgens hem slechts in en door het handelen als een "practice". Hij omschrijft structuur als: 

"the medium and outcome of the conduct it recursively organizes; the structural properties of social 

systems do not exist outside of action but are chronically implicated in its production and 

reproduction".106 

Het "practical" en het "discursive consciousness" laat, net als de "logic of meaning" van 

Wittgenstein, een horizontale richting zien van fundamentele taalspelen en een verticale die men 

inslaat bij het geven van interpretaties, rechtvaardigingen en vergelijkbare spelen. Een interpretatie 

kan een regel veranderen. Een structuur van regels is dus dynamisch. Volgens zijn theorie over 

institutionaliteit hebben nonverbale betekenissen een belangrijke plaats in het sociale leven. De 

fundamentele taalspelen waarmee het handelen aanvangt zijn in de dynamische theorie van 

Giddens, net als bij Wittgenstein, niet sceptisch. Hij volgt evenmin als De Vries een 

epistemologische benadering. 

Wittgenstein merkt op dat de hantering van een techniek gepaard gaat met een gevoel van 

zekerheid. Giddens gebruikt daar het begrip "trust" voor. Ook hiermee wordt geen sociologische 

of psychologische basis aan de betekenis van gedrag gegeven. Vertrouwen is het resultaat van 

routinematig handelen door mensen. Het kan daarom altijd overgaan in onzekerheid: 
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"The orderliness of day-to-day life is a miraculous occurence, but it is not one that stems from any 

sort of outside intervention; it is brought about as a continuous achievement on the part of 

everyday actors in an entirely routine way. That orderliness is solid and constant; yet the slightest 

glance of one person towards another, inflexion of the voice, changing facial expression or 

gestures of the body may threaten it".107 

De opmerking dat de soliditeit van het sociale leven praktisch altijd breekbaar is, geeft aan met 

welk een intelligentie alledaags routinematig handelen tot stand komt. Op een daadwerkelijke 

onzekerheid volgt veelal interpretatie van gedrag. 

Zekerheid en vertrouwen gaan ook samen met het handelen in een dialoog. Giddens' 

dialoog is niet gebaseerd op sociale "deugden" zoals Meyerson stelt.108 Net als bij de interactie 

tussen de eerste en de derde persoon in de latere filosofie van Wittgenstein kan dialogisch worden 

gehandeld op grond van de beheersing van een structuur van regels. Giddens heeft met zijn 

conclusies over de hoofdpunten van de latere filosofie als enige van de sociologische auteurs de 

roos geraakt. De daaraan ontleende inzichten zijn fundamenteel voor zijn overstijging van de 

problematiek van het dualisme in de sociale wetenschappen. Hij baseert zich, in tegenstelling tot 

bijvoorbeeld Gilbert die van secundaire literatuur gebruik maakt, direct op deze filosofie. Net als 

bij de andere auteurs die hier zijn besproken wordt niet precies duidelijk waarom hij in deze richting 

heeft geschoten. Giddens vermeldt wat citaten en voornamelijk conclusies. Hilmy's metafoor van 

het moeilijke schot maakt duidelijk dat een verantwoorde onderbouwing in de tijd waarin hij zijn 

inzichten ontwikkelde zonder gebruik te kunnen maken van de manuscripten onmogelijk was. Dat 

hiaat is hier opgevuld door de resultaten van de vergelijkende beoordeling van de latere filosofie. 

In literatuur over Giddens bestaat een algemene neiging tot een misverstaan van zijn werk. 

Dit komt door de invloed van het dualisme op de theorievorming. Men herkent zijn werk niet, past 

het toe vanuit een ander standpunt en wringt het zo in een "pigeonhole" waar Hacker naar heeft 

verwezen. Als het uitgangspunt van de "discourse" analyse is bijvoorbeeld geformuleerd: "The 

single indivisible object of discourse analysis is the social production of meaning".109 Vervolgens 

wordt zijn werk in dit vanzelfsprekende kader aangehaald alsof hij deze sociale constitutie van 

betekenis onderschrijft .11° Men gaat niet na, zoals in het volgende hoofdstuk, wat hij bijvoorbeeld 

onder "knowledgeability" verstaat. 

Uit de negatieve beoordelingen blijkt dat het argumentatief hiaat in Giddens werk tussen 

filosofisch uitgangspunt en sociologische uitwerking door blijft werken. Men gaat voorbij aan de 

inhoud van zijn handelingstheoretisch uitgangspunt ofwel men probeert het sociologisch 

conceptueel kader dat hij op grond daarvan heeft ontwikkeld epistemologisch te begrijpen vanuit 

de gangbare en onjuiste interpretatie van Wittgensteins latere werk. In de eerste vorm van kritiek 

wordt geconcludeerd dat de epistemologische basis van zijn sociologische theorievorming nog 

moet worden ontwikkeld. Voor de tweede vorm van kritiek is Archer als een voorbeeld genoemd. 

In positieve beoordelingen gaat men ook voorbij aan Giddens' handelingstheoretisch uitgangspunt 
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en probeert men het hiaat op te vullen. Een duidelijk voorbeeld van zo een poging is Ira Cohen die 

een door velen gevolgde inleiding en toelichting op zijn werk heeft geschreven. Voor de opvulling 

van de ontbrekende epistemologie sluit Cohen aan bij de eerste interpretatie van de latere filosofie 

door Coulter. 

In het volgende hoofdstuk zal de bespreking van Giddens' werk gericht zijn op de 

consistentie van de uitwerking van zijn handelingstheoretisch uitgangspunt. De vraag naar de 

mogelijkheden die een institutionele handelingstheorie biedt is helemaal beantwoord indien, in de 

terminologie De Vries, duidelijk is hoe daarmee een "onderzoekersperspectief' kan worden 

ontwikkeld. Archers kritiek dat empirische theorievorming op grond van Giddens' conceptueel 

kader niet mogelijk is, is dan gepareerd . 
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NOTEN HOOFDSTUK 2 

1. Gunsteren, H.R. van (1976). The quest for control. London: John Wiley, p. 110. 

2. Coulter omschrijft de interpretatie van Wittgensteins filosofie op dit punt als volgt: "In Wittgenstein's 

analysis, whatever experiences may accompany a person's performances in puzzle-solving, 

translating, arguing etc., none of them could constitute the understanding that may be achieved" en 

in een toelichting: "The criteria for understanding, for having understood, cannot be private, inner 

mental or experiential states or processes, but must be scenic; if theorists try to contemplate the 

'meaning' or fix a 'referent' for the word 'understanding' out of contexts instead of examining it, along 

with its other participles, as a tool or signalling device in avowals and ascriptions in commonsense 

discourse, they will tend to conjure up quite inappropriate and methaphysical positions about it; it will 

appear esoteric if désengagea from its conventional tolerances for use in public communciation!" 

Coulter, J. (1979). The social construction of mind: studies in ethnomethodology and linguistic 

philosophy, p.38-39. Giddens uit de "tweede richting" schrijft over "the central insight of Wittgenstein", 

dat "private mental experiences" niets te maken hebben met de intentionaliteit of de betekenis van 

een handeling. Giddens, A. (1979). Central problems in social theory, p.41. Zie verder met betrekking 

tot de interpretaties van de latere filosofie op dit punt in de "eerste richting" Gilbert, M. (1989). On 

Social Facts, p.112, Gunsteren H.R. van, (1976), The quest of control, John Wiley, p.121 en in de 

"tweede richting" D. Rubinstein, (1981). Marx and Wittgenstein: social praxis and social explanation, 

London: Routledge and Kegan Paul, p.99, Vries, G. de (1977). Sociale orde, regels en de sociologie, 

Meppel: Boom, p.97. 

3. Een overeenstemming over het standpunt dat Wittgenstein bekritiseert is niet alleen bij de hier 

getypeerde twee richtingen aanwezig, maar algemener in de sociologie. Men ziet de latere filosofie 

als een aanzet tot de bestudering van aspecten van het alledaags taalgebruik. Wittgenstein wordt 

meer om deze eerste "aanzet" gewaardeerd, dan om de geïntroduceerde concepten of methodische 

benadering die hij heeft geïntroduceerd. Voor een uitwerking van het linguïstisch filosofische thema 

waarop Wittgenstein zou hebben geattendeerd wordt verwezen naar andere alledaagse taalfilosofen 

als Austin en Searle of iemand uit de linguïstische pragmatiek als Wunderlich. Op de betekenis van 

regelgeleid handelen als een "techniek" heeft men in brede kring in het geheel geen acht geslagen. 

Jürgen Habermas is een belangrijk vertegenwoordiger van de in de sociale wetenschappen 

algemeen onderschreven interpretatie van de latere filosofie. Het begrip '"regelgeleid handelen" in 

de betekenis van Wittgenstein, komt daarin niet voor. Exemplarisch voor de wijze waarop rond de 

beide richtingen het belang van de latere filosofie voor de theorievorming in de sociale 

wetenschappen wordt ingeschat is een bespreking door Dallmayr, die tevens een overzicht van de 

relevante literatuur geeft. Zie voor dit voorbeeld van de algemene perceptie van de latere filosofie: 

Dallmayr, F.R. (1984). Language and politics: Why does language matter to political philosophy. 

University of Notre Dame Press. 

I. De constatering van een sociaal-linguïstische lijn is gebaseerd op: Baker, G.P. & Hacker, P.M.S. 

(1984b). Language, sense and nonsense, Oxford: Basil Blackwell en Hintikka, M.B. & Hintikka, J. 

(1986). Investigating Wittgenstein, Oxford: Basil Blackwell, p.236. De beoordeling door de Hintikka's 
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van de latere filosofie is beperkt. Zij gaan op veel onderdelen van de nalatenschap niet in. Zo hebben 

zij geen aandacht geschonken aan het begrip levensvorm dat bij de interpretatie en toepassing van 

de latere filosofie in beide richtingen een rol speelt. De Hintikkas vermelden echter veel 

tekstfragmenten waardoor de sociaal linguïstische lijn duidelijk wordt, zoals van Stegmüller, W., 

Fogelin, R., Dummett , M., Strawson, P.F. Een specifieke invulling is gegeven door filosofen als 

Albritton R., (1959). On Wittgenstein's use of the term 'criterion', Journal of Philosophy, 36, 845-857, 

Kripke, S. (1982), Wittgenstein: on rules and private language, Oxford: Basil Blackwell, Malcom, N. 

(1963). Knowledge and certainty, New Yersey: Englewood Cliffs en Cavell, S. (1969). Must we mean 

what we say. New York: Charles Scribner's Sons. Een gemeenschappelijk kenmerk van 

karakteriseringen van het object van de sociologie door Van Gunsteren, Coulter en Gilbert is, dat hun 

toepassing van de latere filosofie in belangrijke mate is gebaseerd op het werk van een of meer van 

de vier laatst genoemde filosofen. 

5. Het verschil in opvatting over de constitutie van betekenis houdt in dat in de beide "richtingen 

verschillende argumenten genoemd worden voor het afwijzen van een psycho-linguïstische 

benadering (Zie noot 2.) 

De feitelijk juiste argumentatie is al enige tijd geleden door Budd samengevat. Door een nauwgezette 

analyse van inmiddels gepubliceerde "typescripts" komt hij tot dezelfde slotsom als Hacker en de 

andere filosofen die zich op de manuscripten baseren: "In particular, the notion of what a person 

means does not impose the requirement that someone who means something should possess a 

mental apparatus the condition of which reflects what he means; and so it does not require that a 

person's ability to master a language should be causally explicable by reference to the nature of his 

mental apparatus", (accentuering C.N.) Budd, M. (1989). Wittgenstein's philosophy of psychology. 

London: Routledge, p.33. Zie ook: Budd, M. (1984). Wittgenstein on meaning, interpretation and 

rules. Synthese, 58, 303-323. 

Het onderscheidende kenmerk van de "tweede richting" is dat een causale verklaring van betekenis 

in het algemeen wordt afgewezen. De "eerste richting" gaat er vanuit dat Wittgenstein niet alleen naar 

een verklaring is blijven zoeken, maar ook een sociaal-linguïstische verklaring heeft kunnen 

aanwijzen in plaats van de psychologische. 

6. De ontwikkeling van thema's in de interpretatie van de latere filosofie is nog niet systematisch 

onderzocht. De uitdaging is tot nu toe geweest om vast te stellen wat die filosofie inhoudt. Het 

onderscheid tussen omgevings- en handelingscriteria wordt in de loop van de tijd gemaakt. De 

toepassingen van Wittgensteins filosofie door de sociologen uit de eerste richting kunnen binnen 

deze ontwikkeling worden geplaatst. Vanwege een sterke nadruk die in de linguïstische stroming 

wordt gelegd op sociale criteria bij het ontstaan van betekenissen wordt deze interpretatie van de 

latere filosofie aangeduid als de "criterionistic school". De eerste auteurs van de filosofische 

interpretatieschool zijn Albritton, R. (1959), zie noot 4, en Malcolm, N. (1963) Knowledge and 

certainty. New Jersey: Englewood. Zij leggen de nadruk op omgevingscriteria. Een eerste 

commentaar op deze interpretatie van de latere filosofie is afkomstig van Stanley Cavell. Het heeft 

enige tijd bij geïnteresseerden gecirculeerd. Zijn kritiek is onduidelijk in wat Wittgenstein dan wel 

bedoeld zou hebben. Een eerste neerslag van dit manuscript is : Cavell, S. (1969). Must we mean 
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what we say. New York: Charles Scribner's Sons. Gezien de bekendheid van de oorspronkelijke 

tekst is Cavell later overgegaan tot volledige publicatie. Cavell, S. (1979). The claim of reason. 

Clarendon Press. In volgende publicaties van de "critionistic school" wordt verwezen naar 

handelingscriteria. Voorbeelden hiervan zijn: Canfield, J.V. (1981). Wittgenstein's philosophy of 

psychology. London: Routledge. Kripke, S.A. (1992). Wittgenstein: On rules and private language. 

Oxford: Basil Blackwell. Hacker, P.M.S. (1972). Insight and illusion: themes in the philosophy of 

Wittgenstein. Oxford: Oxford University Press. 

Kritiek op deze toepassing van het begrip criterium is gegeven door: Hacker, P.M.S. (1986). Insight 

and illusion: themes in the philosophy of Wittgenstein, rev. ed. Oxford: Oxford University Press. 

Hacker, P.M.S. (1990). Wittgenstein meaning and mind: an analytical commentary on the 

philosophical investigations. Vol. 3. Oxford: Basil Blackwell. Malcom, N. (1986). Nothing is hidden: 

Wittgenstein's criticism of his earlier thought. Oxford: Basil Blackwell. Hänfling, O. (1986). Criteria, 

conventions and other minds. In: Shanker, S. (Ed.), Ludwig Wittgenstein, critical assessments, 2, 

226-239. Beckenham: Croom Helm. Hänfling, O. (1989). Wittgenstein's later philosophy. London: 

MacMillan Press. Van Gunsteren benadrukt omgevingscriteria, terwijl Gilbert naar handelingscriteria 

verwijst. Coulter komt eerst met Van Gunsteren overeen. Later neemt hij een aparte positie in. 

7. "Theorie" in deze omschrijving verschilt met het "Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse 

taal". Daar staat onder het lemma "de grondregels van een techniek of kunst". De handelingstheorie 

van Giddens bestaat niet uit vaste "grondregels". Regels zijn veranderbaar. Een "techniek" is de 

kunst van het aanwenden van dit soort regels. 

8. Het exemplarische van het werk van Van Gunsteren valt op vanwege het verschil met Amerikaanse 

auteurs uit dezelfde periode die zich ook aan een sociaal wetenschappelijke toepassing van de latere 

filosofie hebben gewaagd. Daarin is geen sprake van een algemene handelingstheorie, maar van 

de analyse van de linguistisch-historische achtergrond van specifieke concepten als "legitimiteit" of 

het ontstaan van een politicologische benaderingswijze in de filosofie. Voorbeelden zijn John Danford 

en Hannah Pitkin. De laatstgenoemde auteur behoort tot de kring van belangstellenden waarin het 

manuscript van Cavell circuleerde (zie noot 6). Zij is door zijn werk geïnspireerd. Danford is op zijn 

beurt weer gestimuleerd door haar aanpak. Danford en Pitkin hebben de optiek van de eerste 

richting, dat betekenissen theoretisch moeten worden verklaard. 

9. Een belangrijke reden voor de verandering in Coulters benadering is het uitkomen in 1986 van een 

"revised edition" van "Insight and Illusion" uit 1972 van: Hacker, P.M.S. (1986). Insight and illusion: 

themes in the philosophy of Wittgenstein, rev. ed. Oxford: Oxford University Press. Het onderwerp 

van het boek is een introductie van de belangrijkste thema's van de "Tractatus Logico-Philosophicus" 

en de "Philosophical Investigations". In de heruitgave is de tekst van dit boek grotendeels 

herschreven vanwege een verandering van het uitgangspunt vanwege de eerste resultaten van het 

vergelijkende onderzoek in de filosofische nalatenschap van Wittgenstein naar de historische 

achtergrond en de logische samenhang van de paragrafen uit de "Philosophical Investigations". De 

eerste twee delen met de resultaten van deze studie zijn door Baker en Hacker geschreven, het 

derde en vierde deel alleen door Hacker. In 1980 komt het eerste boek uit. In het volgende worden 

de eerste bevindingen aangevuld en begint een duidelijk beeld te ontstaan. De resultaten in dit 
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tweede deel hebben tot de volledig "revised edition" van "Insight and Illusion" geleid. Wanneer 

respectievelijk in 1990 en 1996 de twee volgende delen van de verder alleen door Hacker 

uitgevoerde analyse van de "Filosofische onderzoekingen" uitkomen is uiteindelijk een volledig beeld 

ontstaan van verschillende betooglijnen in de paragrafen 1 tot en met 693 van de Philosophical 

Investigations. 

De eerste publikaties van Coulter op het gebied van een handelingstheorie zijn geheel gebaseerd 

op de oorspronkelijke uitgave van "Insight and Illusion". In zijn "Mind in Action" uit 1989 is gedeeltelijk 

akte genomen van de inhoud van de heruitgave door Hacker. In dit boek brengt Coulter ten opzichte 

van zijn eerder werk wel een aantal begripsmatige veranderingen aan, maar volgt hij de radicale 

omzwaai van Hacker niet. Met zijn veranderingen verlegt Coulter de richting waarin naar een 

verklaring voor het kunnen hanteren van betekenissen moet worden gezocht. Kennelijk vat hij de 

kritiek in de "revised edition" op de verschillende richtingen waarin naar een verklaring is gezocht 

voor betekenisverlening niet op als de afwijzing van welke verklaring dan ook op dit gebied. Het 

afwijzen door Wittgenstein van elke benadering in die richting komt uitgebreid aan de orde in het 

derde deel van het vergelijkend onderzoek van de "Philosophical Investigations", maar is daarvoor 

in het tweede deel ook al duidelijk geworden. 

10. "This is not to say that there have not been any very penetrating and illuminating studies of 

Wittgenstein's later philosophy, but rather to say whether or not the interpretations have hit their mark 

rarely can be gleaned from the evidence (or lack of it) accompanying the interpretations. Too often 

one is left with little by means of which to choose between one interpreter's position and another's, 

other than a general feeling of sympathy with the intuitions of one over the other". 

Hilmy, S. (1987), The Later Wittgenstein: The Emergence of a New Philosophical Method. Oxford: 

Basil Blackwell, p. VII-VII. 

11. Hacker, P.M.S. (1996a). Wittgenstein, mind and will: An analytic commentary on the philosophical 

investigations. Vol.4. Oxford: Basil Blackwell, p. XIII. 

12. Een belangrijk doel van Hilmy's onderzoek is om vanuit de nalatenschap als logisch geheel de 

methodische betekenis vast te stellen van de verschillende soorten taalspelen die Wittgenstein 

hanteert. 

13. Hilmy, S. (1987), zie noot 10. De hoofdstukken 3 en 4 geven een toelichting op de kenmerken van 

deze twee soorten taalspelen. 

14. Zie Hallett, G. (1977). A Companion to Wittgenstein's 'Philosophical Investigations'. Ithaca, New 

York: Cornell University Press. 

15. Wittgenstein, L. (1971), Philosophical investigations. Oxford: Basil Blackwell, paragraaf 108. 

16. Citaat afkomstig uit Wittgensteins manuscript 135, p.187. Geciteert door Hilmy S., (1987), p.70, zie 

noot 10. 

17. "Wittgenstein claims he sets up his "exact" language games as 'objects of comparison' to shed light 

on the facts of our own language, and not as an attempt to offer a refined and complete system of 
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rules for use of words - not as an 'ideal ordering' to which our language must approximate. He 

suggests that he is indeed introducing hypothetical language games with the aim of achieving 

'complete clarity'; but what he envisages here is not a complete system of rules for the use of words, 

but rather the complete elimination of philosophical misconceptions. Thus it is in their heuristic 

capacity as Vergleichsobjecte that 'exact' ('clear and simple') language games serve to achieve 

complete clarity". Hilmy, S., (1987), p.75, zie noot 10. 

18. Wittgensteins manuscript 157a. Geciteerd door Hilmy, S. (1987), p.83, zie noot 10. 

19. Hilmy, S. (1987), p. 8, zie noot 10. 

20. De testamentair executeurs hebben niet alleen de betekenis van het "Big typescript" 213 voor de 

"Investigations" verkeerd ingeschat, maar ook de plaats van TS 213. De manuscripten 114, 115 en 

140 die door Rhees van zo een groot belang worden geacht voor de "Philosophical Investigations", 

worden door hem opgevat als de definitieve bewerking van TS 213. Hiermee is de zaak op zijn kop 

gezet. Zoals Hilmy heeft aangetoond ligt de relatie tussen deze manuscripten en het "Big typescript" 

net andersom. Hilmy, S. (1987). P. 26, zie noot 10. 

21. De rest van Van Gunsterens "The Quest for Control" (zie noot 1 ) is gewijd aan de verdere legitimatie 

en ontwikkeling van een beleidsstrategie gebaseerd op de "sophisticated rule" . Meer dan 20 jaar 

later heeft kritiek op beleidsregels niet aan actualiteit ingeboet, zo blijkt uit de problematiek van de 

"deregulering" van de samenleving. Van Gunsteren heeft belangrijke criteria ontwikkeld voor de 

beoordeling van beleidsstrategieën. Hij is trouw gebleven aan zijn beleidskritiek. Zie bijvoorbeeld 

Gunsteren, H.R. van (1986). Classificatie van burgers. In: Beus, J.W. de, Doorn & J.A.A. van (Red.). 

De geconstrueerde samenleving: vormen en gevolgen van classificerend beleid. Meppel: Boom. 

Gunsteren, H.R. van (1994a). Culturen van besturen. Meppel: Boom. De invloed van zijn 

theorievorming blijkt onder andere uit Kalma, P. (1982). De illusie van de "democratische staat", 

Deventer: Kluwer. 

22. Gunsteren, H.R. van (1994a). Culturen van besturen. Meppel: Boom, p. 48. 

23. Gunsteren, H.R. van (1994a), p. 47, zie noot 22. 

24. Gunsteren, H.R. van (1994a), p. 47, zie noot 22. 

25. Van Gunsteren ruimt uit strategische overwegingen een belangrijke plaats in voor hetgeen hij 

bestrijdt: "If forms of life are of primary importance, why do we pay so much attention to rules in our 

discussion? Not because rules are always so important, but because serious study of the following 

of rules may help us to get rid of the naive picture of rule-following". Van Gunsteren, 1976, p.123, zie 

noot 1. De aandacht die Van Gunsteren zelf schenkt aan "regels" is omgekeerd evenredig aan het 

belang dat volgens hem feitelijk in de latere filosofie aan dit begrip wordt gehecht. 

26. Van Gunsteren (1976), p. 121, zie noot 1. 

27. De sociologen waar Van Gunsteren naar verwijst zijn: Jack Douglas, Harold Garfinkel, Peter McHugh 

en Don Zimmerman. Het hanteren van een zo ruim verzamelbegrip als "everyday-life sociologists" 
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was in de jaren '60 en 70 gangbaar. Zie bijvoorbeeld de sociologie van het "Alltagswissen" waardoor 

ethnomethodologen als Garfinkel en Cicourel in Duitsland bekenheid hebben gekregen: 

Arbeitsgruppe bielefelder Soziologen (Hg) (1973). Alltagswissen, Interaktion und gesellschaftliche 

Wirklichkeit. Hamburg: Rowohlt. Bdn. 1,2. In het Nederlands wordt de uitdrukking sociologie van het 

"dagelijks leven" gehanteerd. Een voorbeeld is de titel: Maso, I. (1984). Verklaren in het dagelijks 

leven. Groningen: Wolters Noordhoff. In 1984 was echter allang bekend dat de auteurs die in dit boek 

zonder meer als verwant worden gezien geen eenheid vormen. Onderzoek van Coulter heeft reeds 

in de tweede helft van de jaren 70 tot het inzicht geleid dat, vanwege de grote onderlinge verschillen, 

het onjuist is om Garfinkel en Ciourel ongenuanceerd onder het begrip ethnomethodologie op te 

voeren zoals Maso doet. Zie O'Keefe, DJ . (1979). Ethnomethodology. Journal for the Theory of 

Social Behaviour, 9 (3), 87-219, die de kritiek van Coulter heeft overgenomen en uitgewerkt. 

Aangezien Van Gunsteren zelf nauwelijks nuancering aanbrengt in de "everyday-life" sociologen die 

hij bespreekt wordt hier niet verder op de genoemde auteurs ingegaan. Bij de bespreking van het 

werk van Coulter zal het verschil tussen Garfinkel en Cicourel aan de orde komen. 

28. Van Gunsteren beroept zich in algemene zin voor zijn argumentatie over "regels"op een vroege 

duiding van de latere filosofie door Cavell, S. (1969). Must we mean what we say. New York: Charles 

Scribner's Sons. Deze filosoof baseert zich niet op de nalatenschap. Van Gunsterens stellingname 

en argumenten vertonen echter verder een heel eigen opbouw. 

29. Van Gunsteren stelt deze voorwaarde voor het bestaan van een "rule" en een "form of life": er dient 

respectievelijk een gemeenschappelijke uitspraak worden gedaan als "that is the rule" en "that is the 

form of life". Van Gunsteren, 1976, p.122 en 126, zie noot 1. 

30. De richting van Van Gunsterens probleemstelling is door Parsons aangegeven. De laatste auteur 

stelt dat er naar een oplossing voor de problematische verhouding tussen objectivistische en 

subjectivistische stromingen moet worden gezocht door een analyse van de handelingstheoretische 

vooronderstellingen van sociologische theorieën. Hij is echter onafhankelijk in zijn theoretische 

opstelling: Van Gunsterens aanpak was in de Amerikaanse sociologie in de tijd waarin zijn "The 

Quest for Control" verscheen niet vanzelfsprekend. In die periode vierde het dualisme hoogtij. 

Daarnaast bestond de "sociology of sociology" stroming. Tyriakian, E.A. (Ed.) 1971). The 

phenomenon of sociology: a reader in the sociology of sociology. New York: Appleton. De opkomst 

van deze benadering, waarin het sociologisch bedrijf zelf object van de sociologie is, hing samen met 

de idee dat er sprake was van een "crisis" in de sociologie. Een voorbeeld is de socioloog Gouldner. 

Hij wil aantonen dat Parsons' werk sterk is beïnvloed door een sociale crisis in de Amerikaanse 

samenleving: "Parsons' early work, then, may be conceived not as free of any response to the 

ongoing American social crisis nor as a value-free response independent of class orientations but, 

rather, as expressing a middel-class conception of, and response to, the crisis". Gouldner, A.W. 

(1970). The coming crisis of Western sociology. New York: Basic Books, p.196-197. Van Gunsteren 

neemt samen met de andere auteurs die later inzichten uit de latere filosofie hebben toegepast in de 

periode van "crisis" en dualisme duidelijk een onafhankelijke posite in. De "Parsoniaanse 

probleemstelling" is pas in het huidige tijdperk van het zoeken naar een "linkage" tussen collectieve 

en individuele niveaus in de theorievorming als belangrijke inspiratiebron in ere hersteld. Dit blijkt uit 
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het werk van auteurs als Habermas, J. (1981a). Theorie des kommunikativen Handelns, band 1: 

Handlungsrationalität und gesellschaftliche Rationalisierung. Frankfurt a/M: Suhrkamp, Habermas, 

J. ( 1981 b ). Theorie des kommunikativen Handelns, band 2: Zur Kritik der funktionalistischer Vernunft. 

Frankfurt a/M: Suhrkamp, Alexander, J.C. (1984). The modern reconstruction of classical thought: 

Talcott Parsons. London: Routledge and Kegan Paul, Münch, R. (1988). Understanding Modernity. 

London: Routledge, en de overzichtwerken van Ritzer, G. (1990). The current status of sociological 

theory: the new syntheses. In: Ritzer, G. Frontiers of Social Theory: the New Synthesis. New York: 

Columbia University Press, Rhoads, J.K. (1991). Critical Issues in social theory. University Park: The 

Pennsylvania State University Press. 

31. Van Gunsteren (1976), p. 132, zie noot 1. 

32. Van Gunsteren (1976), p.114en p. 122, zie noot 1.. 

33. Baker, G.P., & Hacker, P.M.S. (1985). Wittgenstein, rules grammar and necessity: An analytical 

commentary on the philosophical investigations. Vol. 2 Oxford: Basil Blackwell. 

34. Baker, G.P. & Hacker, P.M.S. (1985), p.148, zie noot 33. 

35. Baker, G.P. & Hacker, P.M.S. (1985), p.149, zie noot 33. 

36. Hacker (1986), p.324, zie noot 9. 

37. Morss, J.R. (1987). The public world of childhood. Journal forthe Theory of Social Behaviour, vol. 

18, p.324. 

38. Cohen, I.J., (1984). The problem of professional justification from a Wittgensteinian perspective. 

Current Perspectives in social theory, 5, 74-101. 

39. O'Keefe, D.J. (1979). Ethonomethodology. Journal for the Theory of Social Behaviour, 9(3), p. 199. 

40. McHoul, A.W. (1988). Language and the sociology of mind: a critical introduction to the work of Jeff 

Coulter. Journal of Pragmatics, 12, p.363. 

41. Coulter, J. (1983). Rethinking cognitive theory. New York: St. Martin's Press, p. 64. 

42. Coulter, J. (1979). The Social construction of mind: studies in ethnomethodology and linguistic 

philosophy. London: The Macmillan Press, p. 87. 

43. Hacker bekritiseert zijn opvatting uit 1972 als volgt: "A correct explanation of what the expressions 

mean does not require a description of the circumstances in which they are to be used. Our 

explanations of the use of the verb "to think" do not, as a result of failure to describe these 

circumstances, fall short of what it "really" means". Hacker, 1986, p.317, zie noot 9. 

44. Hacker, P.M.S. (1990). Wittgenstein meaning and mind: an analytical commentary on the 

philosophical investigations.\lo\. 3. Oxford: Basil Blackwell, p. 564-565. 

45. Hark, M.R.M, ter (1990). Beyond the inner and the outer; Wittgenstein's philosophy of psychology. 

Dordrecht: Kluwer, p. 33. 
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46. In Kripke's analyse staat een scepticisme centraal waarvoor Wittgenstein een oplossing zou hebben 

gegeven. Het probleem kan als volgt worden toegelicht: "Readers, my previous self certainly 

included, have often been inclined to wonder: 'How can he prove private language impossible? How 

can I possibly have any difficulty identifying my own sensations? And if there were a difficulty, how 

could 'public' criteria help me? I must be in pretty bad shape if I needed external help to identify my 

own sensations!' But if I am right, a proper orientation would be the opposite. The main problem is 

not, 'How can we show any language at all (public, private, or what-have-you) to be possible?" En 

de oplossing: "Now Wittgenstein's general picture of language, as sketched above, requires for an 

account of a type of utterance not merely that we say under what conditions an utterance of that type 

can be made, but also what role and utility in our lives can be ascribed to the practice of making this 

type of utterance under such conditions. We say of someone else that he follows a certain rule when 

his responses agree with our own and deny it when they do not; but what is the utility of this practice? 

The utility is evident and can be brought out by considering again a man who buys something at the 

grocer's. The customer, when he deals with the grocer and asks for five apples, expects the grocer 

to count as he does, not accordiing to some bizarre non-standard rule". Kripke, S.A. (1982). 

Wittgenstein: On rules and private language. Oxford: Basil Blackwell, resp. p. 62-63 en p. 92. 

47. Gilbert, M. (1989). On social facts. London: Routledge and Kegan Paul, p. 101. 

48. Gilbert (1989), p.95, zie noot 47. 

49. Hund, J. (1994). Book review Margeret Gilbert On social facts. Philsophy of the Social Sciences, 

June, p. 226. 

50. Zie bijvoorbeeld: Baker, G.P., & Hacker, P.M.S. (1984a). Scepticism, rules & language. Oxford: Basil 

Blackwell, Hänfling, O. (1986). Criteria, conventions and other minds. In: Shanker, S. (Ed.), Ludwig 

Wittgenstein, critical assessments, 2, 226-239. Beckenham: Croom Helm, en McDowell, G. (1984). 

Wittgenstein on following a rule. Synthese, 58 325-363. Al verscheidene malen is opgemerkt dat de 

hier vermelde kritiek wordt ontweken. Na de bespreking van Gilberts werk zal Coulters verandering 

in de toepassing van de latere filosofie van Wittgenstein aan de orde worden gesteld. Aan het begin 

van dit hoofdstuk is zijn misverstaan van de grondig vernieuwde editie van "Insight and Illusion" van 

Hacker al ingeleid. Een ander voorbeeld is een vergelijking tussen Wittgenstein en Derrida uit 1994. 

Daarin staat nota bene wel een verwijzing naar de "revised edition" van Hacker maar wordt, zonder 

enig kritisch commentaar, Kripke's misvatting gevolgd: Garver, N., & Lee, S-C. (1994). Derrida & 

Wittgenstein. Philadelphia: Temple University Press. 

51. Ter Hark (1990), p. 57, zie noot 45. 

52. Geciteerd door Ter Hark (1990), p.57, zie noot 45. 

53. Hacker (1990), p. 272, zie noot 44. Verder: Ter Hark (1990), p. 79, zie noot 45. 

54. Budd merkt de kritiek van Wittgenstein op een symmetrie tussen de eerste en de derde persoon en 

de asymmetrie die hij in plaats daarvan aangeeft ook op. Hij baseert zich alleen op de typescripts. 

Budd, M. (1989). Wittgenstein's Philosophy of psychology. London: Routledge. 
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55. Hark, M.R.M, ter (1991). The development of Wittgenstein's views about the other minds problem. 

Synthese, 87, p. 246. 

56. Geciteerd door Ter Hark (1991), p. 245, zie noot 55. 

57. But as long as one is in the grip of the picture of the 'inner' and 'outer', it is wellnigh impossible to 

think of the behavioural expression of the mental as anything other than an outward sign (symptom) 

of an inner, hidden state or expression, Hacker, 1990, p.275, zie noot 44. 

58. Hacker (1990), p. 21, zie noot 44. 

59. Hacker (1990), p.21, zie noot 44. 

60. Coulter, J. (1989). Mind in action. Cambridge: Polity Press, p. 69. 

61. Coulter (1989), p.68, zie noot 60. 

62. Coulter, 1989, p.66, zie noot 60. 
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HOOFDSTUK 3 DE INSTITUTIONELE HANDELINGSTHEORIE VAN 

GIDDENS 

3.1. De beoordeling van Giddens' theorie 

De vraag naar de fundering van de conceptualisatie van het handelen in de sociale 

theorievorming is pas beantwoord als tevens de consequenties voor de sociologiebeoefening zijn 

aangegeven. Giddens heeft dat gedaan met zijn structuratietheorie. De consistentie van deze 

theorie is door alle critici op verkeerde gronden beoordeeld. Ten behoeve van een betere perceptie 

van Giddens' werk dient eerst te worden onderzocht hoe hun oordeel tot stand is gekomen. Hij 

heeft zich lange tijd geconcentreerd op de ontwikkeling van de theorie en haar grondslag. Via een 

overzicht van de relevante publicaties en een aantal kernbegrippen kan worden bepaald wat de 

critici hebben gemist. Een belangrijk onderdeel hiervan is de betekenis die hij geeft aan de 

sociologische benadering van Goffman. De contouren van de structuratietheorie zijn in diens werk 

zichtbaar. Met de nieuwe inhoud die Giddens aan begrippen als traditie, tijd en reflexie geeft kan 

de relevantie van zijn theorievorming worden bepaald. Het laatste begrip kan worden verhelderd 

aan de hand van een kritiek over het gebrek aan zelfbeschouwing in de sociologie. Giddens stelt 

vast dat de sociale wetenschappen een belangrijke reflexieve rol spelen in de ontwikkeling van de 

hoog-moderne samenleving. De relevantie van de structuratietheorie kan tenslotte worden 

geillustreerd door de andere oriëntatie die zij aan het sociologisch onderzoek verschaft. 

De kritiek op de structuratietheorie van Giddens verkeert nog in een beginstadium. Na de 

introductie van de eerste grondslagen van de theorie in 1976 in "New Rules of Sociology" is er 

voornamelijk partiële kritiek verschenen. Dit geldt zowel voor de verzamelbundels van kritieken die 

zijn geredigeerd1, als de vier onlangs verschenen boeken. Zijn sociale theorievorming lijkt echter 

nu al eenzelfde lot beschoren als de latere filosofie. In de kritiek wordt geen rekening gehouden 

met de wijze waarop hij deze filosofie interpreteert of met het bestaan van andere interpretaties 

dan de gangbare. De institutionele handelingstheorie is omschreven met "structure", "regel", 

"practice" en het "practical-" en "discursive consciousness". Regels worden in het handelen 

geproduceerd en gereproduceerd. Giddens' structuratietheorie is afgeleid van deze begrippen. Het 

doel van de afleiding is sociaal wetenschappelijk onderzoek mogelijk maken. Hij maakt daarvoor 

gebruik van sociaal theoretische begrippen als interactie, reflexie, systeem, context en verder van 

twee methodologieën. Dit hele bouwsel rust op de institutionele handelingstheorie. Gevestigde 

onderzoeksmethoden in de sociologie en hetgeen doorgaans onder "systeem" en "structuur" wordt 

verstaan komen hierdoor in een ander licht te staan. Deze betekenisverandering is door weinig 

critici begrepen. Giddens heeft veel aandacht geschonken aan een presentatievorm waardoor de 

sociaal theoretische en de methodologische samenhang in de theorievorming duidelijk wordt. Het 

is daarom opmerkelijk dat de kritiek niet ingaat op zijn fundering van de sociologische 

theorievorming met de institutionele handelingstheorie. 
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Het eerste boek over de structuratietheorie is in 1988 gepubliceerd en afkomstig van Bernd 

Kießling. De daarop volgende boeken zijn van Ira Cohen (1989), Philip Cassell (1990) en lan Craib 

(1992). Deze beschouwingen zijn allemaal verschenen na de presentatie van de structuratietheorie 

in "The Constitution of Society". Tijdens de ontwikkeling van de theorie in het begin van de jaren 

tachtig zijn er twee themanummers van tijdschriften verschenen.2 De inhoud hiervan wijkt niet af 

van de kritiek die daarna in de boeken is geuit. In vrijwel alle gevallen luidt het algemene oordeel 

over de structuratietheorie negatief. Met een verwijzing naar het jaar waarin "The Constitution" 

verscheen, heeft een beoordelaar de theorie als niet meer dan "newspeak" betiteld. Meer 

inhoudelijke bezwaren zijn dat de theorie niet institutioneel van aard is en de uitgangspunten 

onduidelijk zijn. Tegenover deze afwijzingen van de structuratietheorie staat alleen een positief 

oordeel van Cohen. Hij concludeert dat de structuratietheorie wel degelijk institutioneel van aard 

is en de uitgangspunten daarvan weliswaar niet geheel zijn ontvouwd, maar dit alsnog naar de 

intenties van Giddens kan worden gedaan. Hij laat het niet bij deze opmerking en gaat zelf aan 

de slag om daarin te voorzien. De wetenschapsfilosoof Stephen Toulmin kenmerkt in zijn "Human 

Understanding" de theoretische ontwikkeling in de sociale wetenschappen als "pendulum-swings" 

tussen objectivisme en subjectivisme.3 Terwijl Giddens dit uurwerk stil wil zetten, zijn de reacties 

op zijn structuratietheorie juist bijdragen aan deze slingerbeweging. De ene auteur voegt zowel 

in een richting, met een motivatietheorie, iets toe als in de andere met dwingende handelingsregels 

die op verschillende situaties toepasbaar zijn. Anderen geven een duw naar één kant, met de 

opvatting dat de sociale basis van taal moet worden verduidelijkt, of in de kritiek van Kießling, door 

aandacht te vragen voor de bewustzijnsprocessen die het handelen begeleiden. Opmerkelijk is dat 

de laatste twee reacties, overigens zonder dat naar Wittgenstein wordt verwezen, een linguïstische 

of een mentalistische benadering van handelingsbetekenissen impliceren die door Giddens 

expliciet wordt afgewezen. Giddens heeft uitgebreid gereageerd op zulke onjuiste aannames in 

de twee bundels met commentaar op zijn theorievorming. Desondanks verandert de kritiek niet. 

Het doel van dit hoofdstuk is om een beter verantwoorde beoordeling van de 

structuratietheorie mogelijk te maken. Dit kan worden gerealiseerd door die onderdelen van 

Giddens' werk naar voren te halen waarin hij de argumentatie ontwikkelt voor de institutionele 

handelingstheorie en zijn interpretatie van de latere filosofie geeft. Ondanks het feit dat de meeste 

critici ervan uitgaan dat de latere filosofie een belangrijk referentiepunt is in de ontwikkeling van 

de structuratietheorie, analyseert geen van hen bijvoorbeeld de aan het eind van het het vorige 

hoofdstuk aangehaalde fundamentele passages die Giddens aan Wittgensteins werk wijdt. 

Giddens acht de sociologische benadering van Irving Goffman van veel belang. Dat wordt 

opgemerkt, maar niet de overeenkomsten die Giddens daarin ziet met de latere filosofie. De 

gelegde fundering is in hun beoordeling afwezig en er wordt alleen gelet op manco's in de 

begripsmatige structuur van het theoretisch gebouw dat Giddens heeft neergezet. 

Een mogelijke verklaring voor dit achterwege blijven is dat Giddens als vanzelfsprekend 

volgens de overheersende linguïstische duiding van de latere filosofie als een Wittgensteiniaan 
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wordt beschouwd. Daarbij wordt, net zoals in Margaret Archers duiding welke in het eerste 

hoofdstuk is besproken, een "practice" opgevat als een context of een situatie waarin wordt 

gehandeld. Aan de situatie kunnen criteria worden ontleend waaraan een handeling dient te 

voldoen. Deze duiding is in tegenspraak met de recente interpretatie van deze filosofie door onder 

andere Hacker en de wijze waarop Giddens het begrip hanteert. Volgens deze interpretatie moet 

"practice" niet worden gezien als een geheel van vereisten waaraan een handeling moet voldoen, 

maar als blijk van de beheersing van een "techniek". Met deze laatste vorm van handelen is de 

structuur van regels aangeduid waar de constitutie van betekenissen op berust. Het verschil 

tussen beide interpretaties is dat in het ene geval de relatie tussen betekenis en handeling extern 

en in het andere, intern is gelegd. Cohen doet als enige van de critici een poging om de begrippen 

"practice" en "rule" te duiden. Een belangrijke tekortkoming hiervan is dat hij doelbewust, vanwege 

"de moeilijkheidsgraad", alle passages die Giddens aan de constitutie van betekenis wijdt buiten 

beschouwing laat. 

De hoofdpunten van de structuratietheorie die zo direct worden gepresenteerd kunnen 

evenzo goed worden ontleend aan een samenvatting van een criticus als aan Giddens zelf. Het 

maakt geen verschil of men daarvoor nu Craib neemt, degene die het meest negatief is, of 

Kießling met een wat positiever oordeel. Het merendeel van de critici geeft een feitelijk juiste 

weergave van de begrippen die worden gebruikt. Het grote verschil zit enkel in de betekenis die 

daar door Giddens aan wordt gegeven vanuit de institutionele handelingstheorie. Na de bespreking 

van de hoofdlijnen van de structuratietheorie en de kritiek daarop, zal het belang duidelijk moeten 

worden van de passages van Giddens die Cohen en de anderen links hebben laten liggen en hoe 

het werk van bijvoorbeeld Goffman in een institutionele handelingstheorie past. Deze duidelijkheid 

kan ontstaan door vast te stellen welk uitgangspunt Giddens volgens Cohen zou hanteren, na te 

gaan wat dit werkelijk is en hoe de begrippen van de structuratietheorie in overeenstemming met 

de institutionele handelingstheorie dienen te worden gehanteerd. 

In een beter verantwoorde beoordeling van de structuratietheorie dan van de critici moeten 

ook aanwendingen van de theorie zijn opgenomen. De rest van het hoofdstuk wordt hieraan 

besteed. Daarin moet duidelijk worden wat de handelingstheorie en de overstijging van het 

dualisme voor het sociologisch wetenschapsbedrijf inhouden. Zo kan bijvoorbeeld Giddens' 

bekende onderscheiding van de dubbele hermeneutiek worden verhelderd. Eerst wordt een 

toepassing beoordeeld in de context van recente literatuur over moderniteit. Giddens heeft veel 

onderzoek naar dit verschijnsel gedaan. Er is voor moderniteit gekozen, omdat het gebruik van 

sociologische theorieën als reflexie op de samenleving daar direct mee is verbonden. Er kan 

worden gereageerd op de kritiek van een auteur die in het bijzonder bekend is door zijn onderzoek 

naar de achtergronden van de holocaust. Zijn observatie is dat sociologen onvoldoende 

rekenschap geven van de belangrijke plaats die de sociale wetenschappen als spilaandrijving in 

een hoog-moderne maatschappij hebben. De kritiek van Zygmunt Bauman is dat Giddens als een 

van de weinige sociologen hier wel aandacht voor heeft. 
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De toepassing door actoren van sociaal wetenschappelijke kennis is volgens Giddens het 

enige, interne, referentiepunt geworden in de ontwikkeling van samenlevingen. Volgens de 

dubbele hermeneutiek kunnen actoren hiermee inzicht verkrijgen in hun sociale leven. Deze 

beweging van kennis vertelt meer over de inrichting van het moderne bestaan dan de opkomst van 

de natuurwetenschappen. Het referentiepunt impliceert dat het onjuist is om in de moderne 

samenleving natuurwetenschappelijke en technische cultuurpatronen tegenover patronen te 

plaatsen van de geestes- of maatschappijwetenschappen. Zo een tegenstelling wordt vaak 

geformuleerd. Neil Postman is een van de laatsten in de rij auteurs met beschouwingen over de 

kloof die tussen deze "two cultures" zou bestaan.4 

Een onderwijssysteem is een voorbeeld van een moderne institutie. In het laatste deel van 

dit hoofdstuk komt een onderwijssociologische toepassing van de structuratietheorie aan bod. De 

overstijging in de institutionele handelingstheorie van de tegenstelling tussen het objectivisme en 

het subjectivisme in de sociologie zal worden vergeleken met een onderwijssociologische 

benadering waarin deze problematiek centraal staat. Als voorbeeld is Margaret Archer gekozen. 

Zij geeft een oplossing waarin het micro- en macroniveau met elkaar zijn verbonden. De oplossing 

wordt aangedragen vanuit een invalshoek waarvan Giddens het belang benadrukt, namelijk een 

historische. Zij onderzoekt het ontstaan en de vorming van onderwijsstelsels in de landen 

Engeland, Frankrijk, Denemarken, Rusland en probeert daarbij zowel recht te doen aan de op het 

subject als de samenleving georiënteerde stromingen in de sociologie. De synthese is interessant 

omdat zij "structuur" en "interactie" opvat als elkaar afwisselende verschijnselen. Het eerste vormt 

het sociale kader voor het handelen en gaat daar op logische gronden aan vooraf. De structuur 

die in een periode op de voorgrond staat, lokt als het ware de nadruk op interactie in het daarop 

volgende tijdsbestek uit. 

Archer heeft haar theoretische aanpak gedemonstreerd in een omvangrijk onderzoek van 

institutionele processen die zich gedurende de afgelopen twee eeuwen in het onderwijs van de 

genoemde landen hebben afgespeeld. Giddens besteedt ook veel aandacht aan de historische 

dimensie van het sociale leven. Archers onderzoeksopzet kan worden beoordeeld met de 

onderzoeksmatige consequenties die haar probleemstelling zou hebben volgens de 

structuratietheorie. Interessant is dat na de bespreking in het eerste hoofdstuk van Archers kritiek 

op Giddens' werk haar benadering van het dualisme vanuit zijn standpunt kan worden bekritiseerd. 

Eerst wordt de vraag beantwoord in welke periode en met welke publicaties Giddens de 

structuratietheorie heeft ontwikkeld en wat daarin de belangrijkste begrippen zijn. 

3.2 Begrippen, critici en uitgangspunten van de structuratietheorie 

De naam van Giddens is in 1971 gevestigd met het boek "Capitalism and Modern Social 

Theory". De publicaties daarna hebben een ander karakter. In plaats van een bijdrage aan de 

substantiële theorievorming wordt de vraag gesteld hoe sociologische theorievorming mogelijk is. 
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Het reguliere werk verschuift Giddens hiervoor. Hij gaat filosofie nadrukkelijk met sociologie 

verbinden. In algemene zin geldt dat door de tanende invloed van het positivisme de filosofie 

steeds minder een "onderaannemer" van de wetenschap is. Vanuit dit bredere perspectief valt op 

dat door veel auteurs op beide gebieden aan dezelfde problemen wordt gewerkt. Alle auteurs die 

zijn besproken in het kader van het onderzoek naar een institutionele handelingstheorie bewegen 

zich op de terreinen van de filosofie en de sociale wetenschappen. Giddens' nieuwe vraagstelling 

demonstreert de vruchtbaarheid van deze interactie. 

In welke periode de structuratietheorie wordt ontwikkeld is niet zonder meer duidelijk. De 

loop van de ontwikkeling kan worden gevolgd via spaarzame autobiografische opmerkingen en 

de onderwerpen waaraan publicaties zijn gewijd. Lezers worden achteraf geïnformeerd met het 

voorwoord van een boek uit 1994: "This book began life some fifteen years ago, as the planned 

third volume of what I then termed a 'contemporary critique of historical materialism'. That third 

volume was never written, as my interest moved away in somewhat different directions".5 Een 

tweede opmerking bevestigt de duur van de ontwikkelingsperiode, maar schept onduidelijkheid 

over het begin. Deze reflexieve opmerking staat in het nawoord van een bundel van kritische 

essays over de structuratietheorie. Giddens stelt vast met soms heel verschillende zaken bezig 

te zijn geweest maar dat zijn publicaties in ieder geval gedurende de afgelopen vijftien jaar 

betrekking hebben op "a single overall project".6 Elders legt hij de aanvang van dit project bij "New 

Rules of Sociological Method" uit 1976.7 Inhoudelijke criteria bevestigen deze laatste datering. De 

introductie van nieuwe begrippen begint daar. Vrijwel alle boeken die aan Giddens' werk zijn 

gewijd gaan over de structuratietheorie en elke auteur ziet de oorsprong van de theorie in 

hetzelfde boek. Het einde van het "project" moet dan rond het verschijnen van "Consequences of 

Modernity" worden geplaatst. In dit boek worden de begrippen van de institutionele 

handelingstheorie toegesneden op moderniseringsprocessen. Giddens introduceert hier het 

"disembedding". Hiermee is aangegeven dat een handelingspraktijk zich onthecht van zijn 

omgeving en in ruimte en tijd niet meer gebonden is aan een lokale context. Hierna volgt louter 

onderzoek naar andere kenmerken van modernisering zoals reflexief handelen. Incidenteel haalt 

hij hierin de latere filosofie nog aan. Bijvoorbeeld om te verduidelijken dat hij evenmin als de latere 

Wittgenstein een antirealist is. Het reguliere werk lijkt hiermee weer begonnen. Vanzelfsprekend 

wel op een andere basis, gezien de resultaten van het project. 

In de periode tussen de twee markeringen komt de ontwikkeling van de structuratietheorie 

naar voren in de volgende publicaties: een bundel met essays getiteld "Studies in Social and 

Political Theory" (1977), "Central Problems in Social Theory" (1979), The Constitution of Society" 

(1984), de bundel essays met de titel "Social Theory and Modern Sociology" (1987) en nog een 

paar artikelen waarin een toelichting op al gepubliceerde resultaten van het project worden 

gegeven.8 "Central Problems" wordt door Giddens aangemerkt als de cruciale analyse voor de 

conceptualisering van het institutioneel handelen en de ontwikkeling van de theorie. In 

"Constitution of Society" worden de nieuwe inzichten voor het eerst geïntegreerd en 
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samenhangend gepresenteerd met de methodologische consequenties. Dit boek kondigt met haar 

gesystematiseerde vorm het einde van het project aan. "New Rules" kan worden opgevat als de 

fase van het formuleren van de probleemstelling. De belangrijkste tekortkomingen van bestaande 

benaderingen van het "handelen" en "structuur" zijn daar vastgesteld en er is een eerste algemene 

verkenning uitgevoerd van de richting waarin naar een overstijging daarvan kan worden gezocht. 

Daarvoor wordt een uitgebreid onderzoek verricht naar een groot aantal sociologische en 

filosofische oriëntaties zoals in de analytische filosofie en van Winch, Parsons, Merton, Schutz, 

Weber, Durkheim, Habermas, Austin, Mead, Garfinkel, Wittgenstein, Goffman. Giddens streeft 

naar een positie buiten de polen van het dualisme, maar hoe hier vorm aan kan worden gegeven 

blijft vooralsnog open. In "Central Problems" beoordeelt en vergelijkt hij wederom filosofische en 

sociologische stromingen. De latere filosofie van Wittgenstein is het ijkpunt geworden. De niet-

linguïstische interpretatie daarvan begint zich te ontwikkelen. Door de analyse van werk van onder 

andere Kristeva, Derrida, Wittgenstein, Parsons, Merton, Althusseren Chomsky kan de oplossing 

voor de probleemstelling in grote lijnen worden gegeven. 

In dit bestek kan het verloop van de argumentatie in "New Rules" en "Central Problems" 

niet in detail worden herhaald. Giddens onderzoekt de fundering van hele oeuvres. Indien men niet 

inhoudelijk kennis kan nemen van de achtergrond van de vele auteurs waarvan hij de 

vooronderstellingen ontleedt en naast elkaar legt wordt zijn betoog tekort gedaan. Giddens laat 

zich leiden door exploratie en niet door uitgewerkte vraagstellingen. Grote delen van beide boeken 

lijken op een aaneenschakeling van kritische recensies op een hoog abstractieniveau, waarbij de 

reden van de keuze van de auteurs pas gaandeweg blijkt als hij in zijn kritiek duidelijk maakt wat 

hij wel of niet hoopte aan te treffen. De boeken en de paar artikelen die ten tijde van het project 

verschijnen verschillen in stijl. Terwijl de boeken uitgebreide analyses en vergelijkingen bevatten, 

zijn de artikelen resumerend en reflexief. Het project wordt toegelicht. Hiermee presenteert 

Giddens belangrijke tussentijdse resultaten en toepassingen of uitwerkingen op gebieden waar hij 

nog niet aan toe is gekomen. Er zal hieronder een toelichting op zijn vraagstelling worden gegeven 

vanuit zo een resumerend artikel. Daardoor krijgt men een indruk van de tussentijdse resultaten 

en het verloop van het project. 

Het is opvallend dat de kritiek altijd een oppervlakkige indruk van de structuratietheorie 

heeft gegeven. Men gaat niet in op de onderdelen en argumentaties op grond van zijn 

interpretaties van de latere filosofie. Ook niet op de toelichtende artikelen die in de loop van de 

tijd zijn verschenen. Hier is gekozen voor een artikel dat kort na "Central Problems" is verschenen.9 

Het boek dat zo een centrale plaats in het project inneemt. Het artikel sluit aan op de volgende 

opmerking uit dat boek: "I consider Wittgenstein's later philosophy to be exceptionally important 

for current problems of social theory, but not in the ways in which that philosophy has 

characteristically been understood by the post Wittgensteinians".10 Door de toelichting kan men 

tevens een eerste indruk krijgen wat de critici links hebben laten liggen. 
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In de inleiding van het artikel stelt Giddens dat zijn laatste boek gaat over de belangrijke 

resultaten die het leggen van een relatie tussen sociologie en filosofie op kan leveren. Hij 

formuleert daarna de vragen op beide gebieden die de leidraad zijn geweest voor het schrijven van 

"Central Problems". Het zijn de drie samenhangende vragen hoe (1) "handelen" en (2) "structuur" 

moeten worden geconceptualiseerd in de sociologie en (3) wat de consequenties van die 

concepten zijn voor het sociologisch onderzoek. De typering van het resultaat van zijn filosofische 

en sociologische analyse als een "overstijging van het dualisme" maakt duidelijk dat volgens de 

latere filosofie van Wittgenstein het antwoord op de eerste twee vragen hetzelfde luidt. Een 

"structuur van regels" is in het "handelen" opgenomen en wordt daardoor voortgebracht. De 

consequentie van dit ene antwoord voor de derde vraag is dat er twee methodologieën voor 

sociologisch onderzoek zijn. 

De "duality of structure" brengt tot uitdrukking dat de productie en herhaling van regelgeleid 

handelen een interne eenheid vormen. De structurering die in het handelen tot stand komt, kan 

in overeenstemming met de dualiteit, tussen haakjes worden geplaatst of van een epoche worden 

voorzien. Dit zijn de methodologische analyses van sociaal strategisch gedrag en van de 

institutionaliteit. In het eerste epoche kan worden bestudeerd hoe de mobilisatie van een structuur 

van regels door actoren verloopt. Het tweede is op de reproductie gericht en levert bijvoorbeeld 

gegevens op over de historische sedimentatie van regelgeleid gedrag, de geformaliseerdheid van 

regels en het bereik daarvan. 

Het artikel is verhelderend vanwege de bevestiging dat in "Central Problems" met de 

gevonden omschrijving van institutioneel handelen het fundament is gelegd voor de 

structuratietheorie. Dit is kennelijk een boek waarin niet alleen problemen zijn geformuleerd maar 

dat ook oplossingen aanreikt. In "Central Problems" zijn de drie vragen niet op deze systematische 

wijze gepresenteerd, noch de antwoorden. De wijze van publiceren draagt sporen van een "context 

of discovery". Giddens put voor het antwoord op de eerste twee vragen direct uit de filosofie van 

Wittgenstein. Aan het begin van "Central Problems" is aangegeven dat deze filosofie van grote 

betekenis is. De lezer ervaart echter pas veel later, na een voorbereidende bespreking van het 

werk van de Franse structuralisten, wat dat inhoudt. Het artikel bevestigt dat de latere filosofie in 

twee opzichten als niet-linguïstisch is geïnterpreteerd: betekenis grondt op meer dan de feitelijke 

gedragsuiting en het non-verbaal handelen is daarin fundamenteel. 

Giddens kan door de latere filosofie een relatie tussen "handelen" en "structuur" leggen. 

Het handelingstheoretisch inzicht dat hij van deze filosofie afleidt is samengevat in het begrip 

practical consciousness. De rol van dit begrip is in de inleiding van "Central Problems" 

aangekondigd: "The notion of practical consciousness I regard as a fundamental feature of the 

theory of structuation".11 De conceptualisatie van het handelen sluit aan bij de alledaagse ervaring 

dat: "social actors are knowledgeable about the conditions of social reproduction in which their 

day-to-day activities are intermeshed."12 Deze praktische kennis wordt niet gevormd door 

bewustzijnsakten. Het begrip moet duidelijk maken dat de kennis van de regels op grond waarvan 
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wordt gehandeld niet onder woorden wordt gebracht. Deze kennis bestaat in de vorm van 

"geheugensporen". Giddens merkt op dat indien naar regels wordt gevraagd: "What actors are 

"able to say" about their activities is by no means all that they know about them". Even verder 

wordt de afleiding van het begrip zo toegelicht : "The knowledgeability involved in practical 

consciousness conforms generally to the Wittgensteinian notion of "knowing a rule" of "knowing 

how to go on".13 

Betekenis verwijst naar meer dan de feitelijke handeling. Het aktuele handelen houdt de 

beheersing in van een structuur van regels. Giddens' conceptualisering van de "duality of 

structure" voor de sociale wetenschappen volgt uit de omschrijving die Wittgenstein geeft van de 

"techniek" van handelen waarmee betekenis wordt geconstitueerd. Giddens heeft de "duality of 

structure" nooit omschreven als "structurele handelingstheorie". Hij gebruikt wel een aantal keren 

de omschrijving "institutionele handelingstheorie". Met "institutioneel" wordt echter hetzelfde 

aangegeven. Namelijk de verwijzing naar het dynamisch geheel van regels waarmee een 

betekenis wordt geconstitueerd en dat alleen als handelen bestaat. Hier is voor een consequent 

gebruik van "institutionele handelingstheorie" gekozen. "Regel", "practice" en de andere begrippen 

die tot deze theorie behoren kunnen zo duidelijk met de latere filosofie worden vergeleken. Tevens 

kan zo goed worden gevolgd hoe Giddens begrippen van de structuratietheorie van dit 

uitgangspunt afleidt zoals "systeem". 

In het toelichtende artikel wordt ook het begrip systeem besproken. De inhoud daarvan 

wordt door hem als sociaal en interactioneel gekenmerkt. Dit is een fundamenteel onderscheid met 

"structuur", waar vrijwel elke lezer aan voorbij is gegaan. In het tweede hoofdstuk is vast komen 

te staan dat betekenis niet sociaal geconstitueerd is. In de sociologie wordt "structuur" standaard 

aangemerkt als sociaal. Giddens heeft vele malen uitgelegd waarom hij dit kenmerk weglaat bij 

het begrip. Desondanks vullen lezers van zijn werk, vanwege het standaardgebruik in de 

sociologie, "structuur" automatisch aan met sociaal en zien het fundamentele onderscheid tussen 

de twee begrippen niet. Giddens wil met sociaal systeem de regelmatigheid van gedrag voor 

onderzoek toegankelijk maken. Een sociaal systeem bestaat uit het feitelijke en observeerbare 

handelen dat op grond van een structuur of institutie tot stand is gebracht. Los van zo een geheel 

van regels heeft een systeem geen betekenis: "Social systems only exist in and through 

structuration, as always and everywhere the outcome of the contingent acts of a multiplicity of 

human beings.14 

Giddens geeft aan "structuur" en "systeem" een andere dan de gangbare betekenis. De 

twee begrippen worden door de meeste sociologen door elkaar gebruikt. Het verschil met het 

algemene gebruik kan eenvoudig uit de "institutionele handelingstheorie" worden afgeleid. Giddens 

verwijdert uit "sociaal systeem" elke externe fundering van een betekenis van handelen die met 

"waarde", "intentie" en dergelijke wordt gelegd. "Systemness" of regelmatigheid komt voor door 

de beheersing van een techniek. Overeenstemming tussen wijzen van handelen en een 

regelmatigheid daarin is het werk van mensen en wordt niet veroorzaakt. Giddens schrijft tegen 
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het einde van het toelichtende artikel: "In case my overall emphases are not fully clear, let me at 

this point bring the discussion back to the knowledgeability of social actors. I intend it to be a major 

emphasis of the ideas developed here that institutions do not just work "behind the backs" of the 

social actors who produce and reproduce them."15 

leder lid van de samenleving weet in de vorm van "practical" en "discursive consciousness" 

veel over de instituties van die samenleving. Giddens benadrukt dat institutionele kennis logisch 

samengaat met een "practice": Such knowledge is not incidental to the operation of society, but 

is necessarily involved in it."16 Op de institutionele handelingstheorie kunnen de overige delen van 

het gebouw van de structuratietheorie worden geplaatst. De taak bij de ontwikkeling van de rest 

van de theorie is onderzoekbaar maken welke instituties in het handelen een rol spelen en de mate 

waarin deze voort worden bewogen in de tijd of "are sedimented over long-term periods of time". 

Aan de ene kant moet de "systemness" kunnen worden bestudeerd in strategische gedragskeuzes 

uit hetgeen institutioneel aan mogelijkheden voorhanden is. Aan de andere kant moet er een 

methodologie komen waarmee men de regelmaat van sociale systemen vast kan stellen. 

Het antwoord dat vanuit de latere filosofie kan worden gegeven op de eerste twee vragen 

in "Central Problems" is voor Giddens het ijkpunt voor de beoordeling van alle theorievorming in 

de sociologie. Zijn onderzoeksdoel is tweeledig. Kritiek geven op subjectivistische en 

objectivistische theoretische posities, zoals vooronderstellingen over betekenisverlening of sociale 

dwang. Daarnaast wordt er gezocht naar stellingnames die geheel of gedeeltelijk kunnen 

aansluiten op de inhoud die Wittgenstein aan "regelgeleid handelen" geeft, zodat de vorm kan 

worden bepaald van een sociologische theorie op grond van dit begrip. Het onderzoek is niet 

eenvoudig. Zo blijkt bijvoorbeeld bij "structuur" dat dit begrip als vanzelfsprekend wordt gebruikt 

in de sociologie maar bijna nooit is gedefinieerd. Dit betekent dat de verschillende impliciete 

connotaties moeten worden onderzocht. 

Op deze wijze baant Giddens een weg voor de structuratietheorie door de sociologie en 

de filosofie van de sociale wetenschappen. De inhoud die Jacques Derrida aan structuur geeft lijkt 

op het eerste gezicht veelbelovend. In de uiteindelijke vergelijking met Wittgenstein is zijn 

omschrijving echter linguïstisch. Aan één stuk door worden de mogelijke geschiktheid en 

tekortkomingen van allerlei kandidaten beoordeeld. Vaak met voorlopig resultaat. Het werk van 

Goffman bevat eerst belangrijke tekorten maar wordt uiteindelijk omschreven als een voorbeeld 

van empirisch onderzoek volgens de latere filosofie. In andere gevallen zoals bij "systeem" is, 

aangezien het concept duidelijk gedefinieerd is in de sociale wetenschappen, directe kritiek 

mogelijk. 

Het antwoord op de "derde vraag" moet leiden tot begrippen die sporen met de 

institutionele handelingstheorie. Giddens geeft in het artikel een aantal voorbeelden uit "Central 

Problems" van de positieve en negatieve resultaten van het zoeken naar overeenstemming tussen 

concepten in de sociologie en de latere Wittgenstein. Als men de inhoud van de toelichtende 

artikelen overziet en van de andere publicaties blijkt dat door de kritiek geen aandacht is besteed 
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aan deze speurtocht. Het gevolg is dat de relatie tussen het antwoord op de eerste twee vragen 

en de derde vraag niet in aanmerking is genomen. 

De structuratiebegrippen zullen niet uitgebreid worden besproken. Giddens' afleiding is van 

belang. Gedetailleerde omschrijvingen heeft hij zelf al gegeven. De belangrijke vraag in dit 

onderzoek is of de hoofdbegrippen corresponderen met zijn uitgangspunt. De opbouw van de 

structuratietheorie is simpel. Dit vervolg op de handelingstheorie dient het verloop van 

handelingspraktijken, de regelmatigheid daarvan en de verspreiding onderzoekbaar te maken. De 

doorzichtige opbouw van de theorie vormt bijvoorbeeld een contrast met de complexe 

taxonomieën rond waarden van Parsons en de theorievorming van Habermas die daar weer op 

leunt. De begrippen worden geïntroduceerd met het overzicht dat een van de critici, Craib, daarvan 

heeft gegeven. Dan volgt de kritiek. Zoals al is opgemerkt zijn de voorwaarden waaronder de 

concepten moeten worden gebruikt de critici ontgaan. Dat geldt ook voor de twee methodologieën. 

Uit de toelichtingen die hij op de ontwikkeling van de structuratietheorie heeft gegeven, kan worden 

afgeleid dat Goffmans werk een voorbeeld is voor onderzoek naar het "practical" en het "discursive 

consciousness". Giddens ontwikkelt, onder andere via zijn interpretatie van de latere filosofie, 

geleidelijk het inzicht dat diens onderzoeksaanpak belangrijke delen bevat van het antwoord op 

de derde vraag naarde methodologische consequenties. De functie van de begrippen zal met een 

artikel over het belang van het werk van Goffman worden toegelicht. Giddens gebruikt 

"consciousness" in de zin van geheugensporen. Deze verwijzing zou zo kunnen worden opgevat 

dat de vorming van de betekenis van het handelen verklaard kan worden via "het geheugen". 

Giddens geeft nergens aanleiding voor het volgen van deze denkrichting. Desondanks zal, 

wanneer de werking van de structuratiebegrippen duidelijk is, worden nagegaan hoe "geheugen" 

moet worden opgevat. 

Craib merkt op dat de structuratietheorie in aanzet op twee pijlers wordt gebouwd. Op dat 

moment lijkt alles helder. De theorie verbrokkelt echter als Giddens beide samenvoegt. Dan 

verdwijnt elke samenhang tussen de begrippen. De pijlers zijn "social -" en "system integration". 

Hij merkt niet op welke status deze begrippen en de andere die hij bespreekt hebben. Giddens 

zegt daar zelf het volgende over. De interpretatie en verklaringen die met sociaal 

wetenschappelijke begrippen kunnen worden bereikt staan op een tweede niveau. De alledaagse 

betekenis van het handelen van een practical - en discursive consciousness is de basis voor een 

wetenschappelijke analyse en gaat daaraan vooraf. Hij geeft de plaats die de begrippen van de 

structuratietheorie innemen ten opzichte van de interpretatie van de actor aan met: "double 

hermeneutic". Dit begrip is als volgt gedefinieerd: "The intersection of two frames of meaning as 

a logically necessary part of social science, the meaningful social world (cursivering C.N.) as 

constituted by lay actors and the meta-languages invented by social scientists; there is a constant 

"slippage" from one to the other involved in the practice of the social sciences".17 De sociologie als 

metataal of als "tweede hermeneutiek" biedt door de systematische informatieverzameling de 

mogelijkheid een algemenere vorm van discursiviteit te realiseren dan de "eerste hermeneutiek". 
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Conform Wittgensteins "logic of meaning" benadrukt Giddens dat betekenissen van 

handelen in de eerste hermeneutiek niet worden vastgesteld met een sociologische metataal. Hij 

heeft, zoals hiervoor is toegelicht, een duidelijk onderscheid aangebracht tussen "systeem" en 

"structuur". Begrippen die in de sociale wetenschappen veelal samenvallen. De onderscheiding 

is een voorbeeld van de toepassing van de dubbele hermeneutiek. Systeem hoort net als interactie 

tot het "tweede niveau". Structuratie hoort als begrip bij de constitutie van de "meaningful social 

world". Een waarschuwing vooraf bij de presentatie van de begrippen via Craib en de andere critici 

is dat zij aan structuratie de betekenis geven die in de sociologie in het algemeen aan sociaal 

systeem wordt gegeven. Zij vatten structuur op als interactie, dat wil zeggen als het actuele 

handelen waarop betekenis zou berusten. 

Voor een kennismaking met belangrijke begrippen uit de structuratietheorie wordt nu 

overgegaan op de twee "pijlers" die Craib aanvankelijk ziet staan. De eerste is de "sociale systeem 

integratie". Systeem is net toegelicht. De tweede pijler is "sociale integratie". Craib geeft de inhoud 

van de twee begrippen als volgt weer: "System integration involves reciprocity across time and 

space, whereas the defining feature of social integration is that it is face-to-face."18 

De volgende drie kernbegrippen zijn uit Craibs weergave geselecteerd. Dit zijn de 

concepten "locale, regionalization, positioning". De overweging achter de keuze is om die 

structuratiebegrippen te bespreken waarmee de relatie tussen sociale- en systeemintegratie wordt 

gelegd. De begrippen leggen de context van het handelen uit en zijn belangrijk omdat hiermee de 

systemness" in het handelen binnen eikaars gezichtveld en daarbuiten kan worden onderzocht. 

Ook de doorbreking van een regelmaat in het handelen is daarmee onderzoekbaar. Craib en de 

andere critici beschouwen deze begrippen ook als de kern van de structuratietheorie. Tevens 

hebben zij daar de grootste moeite mee. Giddens ziet bij de begrippen een overeenkomst met de 

soort metataal en dubbele hermeneutiek in het werk van Goffman. Die overeenkomst is niet 

opgemerkt door de critici. 

Een belangrijk kenmerk van het sociale leven, zo stelt Giddens volgens Craib, is de 

"positionering" die de actor tot stand brengt. Dit zijn de routes die hij dagelijks in tijd en ruimte 

aflegt. Hij geeft de relatie tussen sociale- en systeemintegratie hierbij zo weer: "Actors' positions 

in their daily time-space paths are also positions in regions, systems and inter-societal systems."19 

Hij neemt "lokaliteit" en "regionalisering" als volgt over. Voor het eerste begrip citeert hij Giddens: 

"Locales refer to the use of space to provide the settings of interaction, the settings of interaction 

in turn being essential to specifying its contextuality (Giddens 1984: 118)."20 Regionalisering 

verbindt hij zo met "locale": "A locale can be a room or the territory occupied by a nation-state, and 

it is their internal régionalisation that is important for interaction. Locales are regionalised in time 

as well as space: not only do I have a bedroom, I sleep in it at night."21 

Een voorbeeld van wat onder positionering en regionalisering in een lokaliteit moet worden 

verstaan, is hoe een docent zich tijdens een lesuur door een klas beweegt. Als men zich dat 

isomorf voorstelt kunnen de kenmerken van dat handelen als bewegingen voor het bord en door 
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de klas worden vastgesteld. Zoals uit de citaten blijkt kan regionalisering in ruimte en tijd een veel 

groter bereik hebben. Het tot stand brengen van meer omvangrijke contexten komt in beeld als 

men de intensiteit van het huidige woon-werk verkeer vergelijkt met een periode waarin de 

combinatie van wonen en werk, zoals in het huisleraarschap, heel gewoon was. 

Een ander alledaags voorbeeld is het bereiden van een maaltijd in een keuken. Een 

doorslaggevend moment in de ontwikkeling van de moderne keuken is het verlenen van een 

patent voor de Pullman restauratiewagon. De positionering van iemand die in een moderne keuken 

een maaltijd bereidt ten opzichte van kasten, laden en kookapparatuur is hier direct van afgeleid. 

Ten behoeve van de regionalisering van de treinkeuken van Pullman zijn voorkomende routines 

nauwkeurig geobserveerd: "Time-wasting walks are impossible" in de ontworpen inrichting.22 Men 

kan ter analyse van de klas, het reizen, de keuken en hoe mensen overdag en 's nachts in 

lokaliteiten handelen en zich daartussen bewegen, zoals Giddens doet, diagrammen maken. 

Daarin kunnen aspecten van de betekenis van interactie naar voren komen. Bijvoorbeeld het 

gemiddelde inkomen van mensen op bepaalde woonplekken of de intensiteit van de begeleiding 

van de docent in relatie tot de sociale klasse van de leerlingen. 

Craib streeft met zijn bespreking van de structuratietheorie naar een helder overzicht en 

een duidelijke kritiek zoals in een "Inleiding" voor studenten. Dat resultaat bereikt hij echter niet 

door de aard van Giddens werk: "It is rather like trying tot read an omelette."23Een andere 

omschrijving geeft aan dat hij aantal keren bijna is "verdwaald". De springerigheid van Giddens 

maakt het hem onmogelijk om de aantekeningen die hij maakt samen te vatten of de kern te 

benoemen. Samengevat luidt de leeservaring: "it is rather like trying to grasp quicksilver".24 

De connotatie die hier moet worden opgeroepen is van een schijnbaar mooi geheel. Om 

zelf een vergelijking te maken: Bhutan lijkt tijdens een bezoek met een visum van een dag 

idyllisch. Als men het er voor over heeft om het land langer te bezoeken valt dit beeld uiteen. Craib 

verduidelijkt de belangrijkste kenmerken van Giddens' theorie eerst met een aantal metaforen, 

zodat zijn lezers niet ook verdwalen. Het houvast dat de lezer van Craibs boek heeft voor het 

geven van een samenvatting zijn de volgende vergelijkingen. 

"Ommelette" slaat op de diversiteit van de ingrediënten. Wat Giddens zoal in zijn pan doet 

zijn "linguistic philosophy, structuralisme, poststructuralisme, Goffman, fenomenologische 

sociologen, Derrida. Dit is de eerste reden voorde metafoor: "He moves around from topic to topic, 

point to point, thinker to thinker, and I find myself struggling to find the 'point'."25 De tweede is de 

rijkheid van de smaak. Bij de voorbereiding in de keuken zijn de belangrijke bestanddelen 

weggegooid. Bijvoorbeeld "systeem" als uitgangspunt voor de sociologische analyse: "He peels 

his mushrooms when the peel is the most nutritional part."26 Craib beweegt zich in zijn boek binnen 

de grenzen van zijn eigen metafoor. Hij beperkt zich tot het resultaat en bespreekt de argumentatie 

niet voor wat bijvoorbeeld door hem het linguïstische ingrediënt wordt genoemd. 

Een samenvatting van het definitieve oordeel over de structuratietheorie luidt: "Comparing 

Giddens to Parsons, I argued that the former is producing a view of social order very much like that 
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of the latter, but reversing the order of priority between individual and system. For Parsons, the 

stable personality is the product of the social system that is working well; for Giddens the social 

order, the social system, is the product of a stable personality working routinely. Social order exists 

because we are creatures of habit."27 Het lijkt alsof sociologen van Giddens met lego moeten gaan 

spelen: "The 'duality of structure' is, if you like, the 'secret formula' which is employed in producing 

the components of Giddens's Lego."28 Craib is bereid zo nu en dan met lego te spelen "but I want 

to hold on to my meccano, wooden blocks, ghostbuster figures and the bits and pieces I've picked 

up from local junk heaps."29 

De vergelijking met Parsons gaat nog verder in het vermoeden dat Giddens heeft willen 

vermijden dat de overeenkomst met Parsons' theorievorming te veel opvalt. Hij presenteert zijn 

theorie "offhand". De losheid gaat associaties tegen met de strenge taxonomieën van Parsons. 

Giddens is kennelijk tot de slotsom gekomen dat begrippen als sociale- en systeemintegratie of 

structuur te weinig mogelijkheden boden om een sociale dynamiek te verantwoorden. Hij laat de 

opbouw van waar hij mee bezig is abrupt vallen. Een handelingstheorie moet de ontbrekende 

theoretische verantwoording bieden. Door de openheid en dynamiek die de invoering van deze 

theorie teweeg brengt is de structuratietheorie niet meer te volgen. Er is een voortdurende 

"practice" van handelen tot uitdrukking gebracht in bedrijvige omschrijvingen als positionering of 

regionalisering. Er zijn geen centrale assen, alles roteert in en om elkaar heen. Hier wreekt zich 

dat het werk van Goffman een voornaam ingrediënt is uit Giddens' voedingsbronnen. 

Als men "The Constitution" naslaat op wat Giddens beoogt met zijn structuratietheorie staat 

dit veraf van Craibs harde oordeel. Zo schrijft hij over het practical consciousness dat het bestaat 

uit: "knowing the rules and the tactics whereby daily social life is constituted and reconstituted 

across time and space."30 De structuratiebegrippen die aan de hand van Craib zijn beschreven 

moeten het onderzoek naar dit handelen mogelijk maken: "Testing out just what it is that actors 

know, and how they apply that knowledge in their practical conduct (which lay actors engage in 

as well as social observers), depends upon using the same materials - an understanding of 

recursively organized practices - from which hypotheses about that knowledge are derived."31 

Zoals al is opgemerkt omschrijft Craib de inhoud van de kernbegrippen, maar gaat, evenals 

de andere critici niet in op hun status als metataal. De aanmerking die op zijn weergave van de 

begrippen moet worden gemaakt is dat hij maar een keer de term "context" noemt zonder de 

inhoud daarvan aan te passen of de relatie met de structuratietheorie te leggen. De contextualiteit 

van het handelen moet worden vastgesteld aan de hand van de analyses van een regionalisering 

en een positionering. "Context" is het hoofdbegrip in de structuratietheorie. Daarmee wordt in feite 

het verband tussen sociale- en systeemintegratie gelegd. 

De andere begrippen die door Craib zijn gepresenteerd kunnen evenzogoed, in vrijwel 

dezelfde bewoordingen, uit een andere kritiek worden geput. Dat geldt ook voor "practice", "rule" 

en "institutie". Cohen ziet Giddens' theoretische constructie met wat aanvullend gesleutel wel 

staan. Kießling en Cassell vinden dat de subjectivistische en objectivistische steunpunten niet in 
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een goede verhouding tot elkaar staan. Craib beschouwt de structuratietheorie als rommelige 

retoriek. Hij vermoedt dat Giddens de taxonomieën van Parsons als te rechtlijnig en beperkend 

ziet en hij zich daartegen afzet. De kritiek kan als volgt worden samengevat. De laatste critici zijn 

overwegend negatief. Cohen is positief maar net als bij de andere auteurs berust zijn oordeel op 

de verkeerde gronden: Giddens "project" wordt opgevat als een poging tot theoretische synthese 

waarin de procesmatigheid van sociale verschijnselen wordt benadrukt. Dit theoretisch perspectief 

wordt ook gehanteerd in de partiële kritiek in artikelvorm, bijvoorbeeld door Bauman. Het gevolg 

van deze algemene overeenkomst is dat geen van de critici zoals Giddens een verschil aanbrengt 

tussen het eerste en tweede niveau in de dubbele hermeneutiek of tussen de sociologie als 

metataal en de constitutie van betekenis. Bauman beschouwt het zowel gebruiken van "system" 

en "structure" als woordovertolligheid. 

De misvattingen komen verschillend tot uiting, maar hebben dezelfde grondtoon. De een 

constateert bijvoorbeeld dat procesmatigheid wordt benadrukt met uitdrukkingen als structurering, 

regionalisering, lokalisering. Archer ziet de procesmatigheid terug in een begrip als practice. Naar 

gelang de slotconclusie negatief of positief is, weet men voor zichzelf rule en structure een minder 

of meer bevredigende plaats in de theorie te geven. De gemeenschappelijke grondtoon in de 

kritiek betekent dat geen rekening is gehouden met de inhoud van de institutionele 

handelingstheorie. Hierdoor wordt "context" door iedereen als het geheel van fysieke kenmerken 

van een handelingssituatie opgevat. Niemand werkt het begrip contextualiteit in het handelen, dat 

voor de relatie van systeem- en sociale integratie gebruikt wordt, zo uit als is bedoeld. Sociale 

integratie is fundamenteel voor systeemintegratie of in Giddens woorden: "The duality of structure 

relates the smallest item of day-to-day behaviour to attributes of far more inclusive social 

systems."32 Regionalisering en positionering beschrijven de relatie die in een "duality of structure" 

wordt gelegd. 

Verwijzingen naar Wittgensteins uitspraak "what cannot be said, has to be done" worden 

als de legitimatie voor de gegeven kritiek gezien. Dat is de filosofische ondersteuning van het 

accent dat in de sociologie moet worden gelegd op hoe handelingen in een situatie worden 

uitgevoerd. Met het "to be done" in de institutionele handelingstheorie is daarentegen bedoeld dat 

de constitutie van betekenis berust op de geobserveerde handeling en het nonverbale handelen 

dat met die handeling samengaat. Daaruit blijkt de beheersing van een techniek. Giddens geeft 

met zijn omschrijving van discursiviteit, in tegenstelling tot De Vries in zijn boek "Sociale Orde", 

aan dat de actor de structurele inbedding van het handelen altijd in een bepaalde mate kan 

verantwoorden. Het onderscheid tussen de sociale- en systeemintegratie moet aan de hand 

daarvan onderzoek mogelijk maken naar de overzienbare en onbedoelde gevolgen van het 

handelen. Als iemand iets "zegt" wordt daarmee tevens, onbedoeld, een taal in stand gehouden. 

Dit effect is eenvoudig in te zien. Zulke onbedoelde gevolgen kunnen bij lange koppelingen van 

handelingspraktijken moeilijk worden opgemerkt, zoals in het voorbeeld van de vliegtuigfabriek 
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Fokker duidelijk is met de doorwerking van het faillissement in de reeks van alle toeleveranciers 

en daarmee verbonden werkgelegenheid. 

Craib omschrijft "integratie" wel, maar plaatst het begrip buiten het institutionele handelen 

van de "duality of structure" waarmee betekenis wordt gevestigd. Dit begrip is inderdaad gericht 

op een regelmatigheid van handelen in een "face to face" interactie ofwel in sociale systemen of 

collectiviteiten. Giddens omschrijft integratie echter ook als een: "reciprocity of practices between 

either actors or collectivities."33 Reciprociteit betekent dat de uitkomsten van eigen gedrag mede 

worden beïnvloed door een techniek van handelen van de ander. In de omschrijving als "practices" 

benadrukt Giddens dat: 'integration is not synonymous with 'cohesion', and certainly not with 

'consensus'."34 De betekenis van het handelen komt niet tot stand door een sociale consensus 

maar kan daar wel mee samengaan. Zoals Baker en Hacker aangeven: het "zingen" is constitutief 

voor betekenis en niet de koorzang. 

De grondtoon in de kritiek op de institutionele handelingstheorie betekent dat de 

methodologieën van de institutionele- en de sociaal strategische analyse als een uitwerking van 

de twee polen van het dualisme worden beschouwd. Terwijl deze twee epochè's van Giddens de 

constitutie van "the meaningful social world' tussen haakjes plaatsen. Zo kan met de eerste 

methodologische aanpak de productie van regels worden onderzocht. In het tweede geval maakt 

het tussen haakjes zetten van deze constitutie de reproductie van regelgeleid gedrag 

onderzoekbaar. De resultaten van Giddens project moeten door andere ogen dan van de critici 

worden bekeken. Het verschil tussen sociale- en systeemintegratie heeft niets uitstaande met het 

ten onrechte door hen gemaakte onderscheid tussen micro- en macroverschijnselen. De twee 

methodologieën hebben geen enkel verband met de twee polen van het dualisme die zij 

onderscheiden. 

Cohen is de invloedrijkste criticus. Hij herhaalt Giddens' begrippen maar gaat niet zo 

nauwkeurig met de definiëring om als de andere critici. Cohen hanteert soms een eigen 

terminologie en laat zelf ingevoerde concepten doorgaan voor begrippen van Giddens. Het 

voordeel van deze verkeerde weergave voor de beoordeling van zijn kritiek is dat snel duidelijk 

wordt welke positie hij inneemt. Een zelf ingevoerd begrip is synthese. Het hoofddoel van Giddens 

omschrijft hij als volgt: "What is implied here is a synthesis of idealist and materialist factors in 

social reproduction."35 Zijn thema is dat de structuratietheorie geen duidelijke centrale begrippen 

heeft: "While all concepts in structuration theory exhibit Giddens's persistent concern to reconcile 

social action with the collective dimensions of social life, finding a single concept that lends 

consistency to his thought is more difficult than it seems."36 Ook figureert de "duality of structure" 

niet als zodanig zoals andere critici beweren. Als er iets "centraal" moet worden gesteld kan dit niet 

een concept worden genoemd. Het is gewoon de uitvoering van gedrag: "Nevertheless, in 

structuration theory it is the performance of conduct per se which stands out at the centre of 
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Giddens heeft voor de uitwerking van deze kern veel aan Goffman te danken, zo stelt 

Cohen. Hij noemt de "overstijging" van het dualisme die met Wittgenstein is verbonden nergens. 

Dit hangt wellicht samen met de keuze om, vanwege de complexiteit, aan de door hem 

veronderstelde fundering door Giddens van zijn institutionele handelingstheorie in een linguïstische 

filosofie geen aandacht te schenken. Hij hanteert dan ook een terminologie die alleen op sociale 

interactie betrekking heeft. Met de handelingstheorie is een theoretische synthese uitgevoerd. De 

andere begrippen van Giddens bevestigen hoe de structuratietheorie en haar fundatie daarmee 

zijn ingevuld. 

Een onnauwkeurige invulling door Cohen van een begrip betreft "mutual knowledge". Hij 

geeft hier een totaal andere inhoud aan en vermeldt het doel van de conceptualisering ook niet. 

Het concept verwijst naar het "practical consciousness" waarin betekenis wordt geconstitueerd op 

grond van de beheersing van een structuur van regels door de "lay actor". De conceptualisatie is 

ontwikkeld vanwege de logische noodzakelijkheid van een dubbele hermeneutiek in de sociale 

wetenschappen. Giddens geeft daarmee aan hoe betekenissen uit het sociale leven toegankelijk 

kunnen worden voorde socioloog. Zijn definitie van mutual knowledge luidt: "Knowledge of 'how 

to go on' in forms of life, shared by lay actors and sociological observers; the necessary condition 

of gaining access to valid descriptions of social activity."38 Cohens versie is: "Giddens refers to 

mutual knowledge: a knowledge that is shared by all who are competent to engage in or recognise 

the appropriate performance of a social practice or range of practices."39 

Hiermee is het oordeel van Cohen duidelijk. De spil waar de structuratietheorie om draait 

is "conduct per se" (cursivering door de auteur) of zoals hij elders schrijft "the appropriate 

performance" (cursivering C.N.). Dat is de actuele handeling waar op grond van een sociale 

consensus betekenis aan wordt verleend. Dit uitgangspunt is door de latere filosofie juist 

verworpen. Cohen kiest kennelijk voor deze opvatting van "conduct" omdat de originaliteit van 

Giddens toevoeging aan Goffmans werk is dat instituties bestaan uit gestandaardiseerde aspecten 

van gedrag die passen bij de situatie. Structuratie is het in stand houden en veranderen van de 

impliciete regels die hierbij een rol spelen. Deze regels zijn standaarden waaraan gedrag moet 

voldoen om aan te kunnen sluiten bij de eisen die een situatie stelt. Dit idee keert overal terug in 

zijn weergave van de theorie. Bijvoorbeeld: "But in all cases, unless actors sustain an knowledge 

of how standardised aspects of conduct are appropriately performed in suitable locales they will 

be unable to reproduce these activities as a matter of course in their day-to-day lives."40 

Cohens opvatting dat het bestaan van een regel berust op een consensus valt ook op 

omdat hij zonder meer "structure" verandert door er "social" aan toe te voegen. Sociaal hoort bij 

systeem omdat met dit begrip de regelmatigheid van interactie tussen mensen wordt 

geanalyseerd. "Social structure" geeft de fundamentele misvatting door Cohen van de 

structuratietheorie aan, omdat daarmee de constitutie van betekenis tot een sociologisme wordt 

gereduceerd. 



Begrippen, critici en uitgangspunten van de structuratietheorie 

In een beeldspraak à la Craib zijn Kießling en Cassell van hetzelfde laken een pak. De 

eerste auteur is er van overtuigd dat: "Giddens' Begriffsstrategie programmatisch darauf abstellt, 

die Relation von Struktur und Subjektivität bzw. Handeln als dialektischen 

Vermittlungszusammenhang zu reformulieren."41 Kießling staat achter dit door hem veronderstelde 

theoretische doel. Het is echter niet eenvoudig vanwege Giddens' retoriek om vast te stellen hoe 

hij dit nastreeft. Men moet de "Begriffsstrategie" daarvoor eerst "durchstoßen". Het is duidelijk dat 

Kießling niet alleen een synthesepoging aan Giddens toeschrijft, maar deze ook in de door hem 

zelf aangeduide richting nastreeft. Giddens heeft de neiging zich in te dekken tegen kritiek 

waardoor zijn subjectivistische standpunt onvoldoende tot zijn recht komt: "Nicht die Programmatik, 

die Giddens offeriert, is zu kritisieren. Allein gegen ihre (bisherige) konkrete Ausführung richtet sich 

unsere Kritik: Giddens verfolgt sein Ziel nicht radikal genug.""2 

Tot nu toe is de kritiek op zijn werk uitgegaan van "starken objectivistische Prämissen" die 

buiten elke discussie worden gehouden. Daardoor is het volgende beeld van de structuratietheorie 

gecreëerd: "So erscheint dann notwendigerweise ein Theorieprogramm, das auf die Vermittlung 

von Objektivismus und Subjektivismus abstellt, unabhängig von seiner konkreten Ausführung, als 

zu tadelnde Häresie."43 Hij citeert een voorbeeld uit "The Constitution" waaruit blijkt dat Giddens 

de idealen van zijn eigen programma verloochent. De cursivering is van Kießling: "Social systems 

do have structural properties that cannot be described in terms of concepts referring to the 

consciousness of agents."44 Het citaat staat echter in de context van het uitgangspunt dat de 

constitutie van betekenis regelgeleid is en niet psychologisch kan worden verklaard. Hij gaat 

nergens in op Giddens' kritiek op de linguïstische interpretatie van de latere filosofie en op zijn 

institutionele handelingstheorie. 

Cassell heeft een "ongepubliceerde" dissertatie aan de structuratietheorie gewijd. Ook hij 

vat de structuratietheorie als een synthesepoging op die manco's vertoont. De beoordeling gaat 

helemaal voorbij aan de institutionele handelingstheorie en de relatie die met de latere filosofie is 

gelegd. De synthese van Giddens' bestaat eruit dat hij aan de ene kant van de microanalyses van 

Goffman gebruikt maakt, maar aan de andere kant ervoor waakt om een microsituatie niet los te 

zien van wat daarbuiten gebeurt. Hij geeft een voorbeeld: "Taking the example of the school, which 

is ordinarily regionalized into classrooms, offices and recreation areas etc., Giddens would contend 

that what is occurring in the staff room, for example, cannot be adequately comprehended without 

reference to the other 'regions' in the school."45 

Cassell gaat niet in op Giddens' uitgangspunt dat betekenis door de actor in een "practice" 

van handelen tot stand wordt gebracht. Integendeel. Het manco van de structuratietheorie is juist 

dat er geen aandacht aan intersubjectiviteit wordt geschonken. Hij gebruikt voor zijn kritiek het 

voorbeeld dat de betekenissen in een taal alleen bestaan dankzij een sociale consensus: "Giddens 

is wrong to assume that my drawing on English in speaking is sufficient for its reproduction. Rules 

such as those which figure in Giddens's conception of structure - can have meaning as rules only 

when conceived intersubjectively."46 
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Giddens' theorie wringt op het punt van deze sociale overeenstemming. De reproductie van 

een regel kan niet vanuit het standpunt van een enkele actor worden bezien. Cassells algemene 

conclusie is "The problem with Giddens's formulation, as I have already stated, lies in the attempt 

to depict what is essentially an intersubjective activity - the reproduction of structures - in a 

subjective framework."47 Uit de accenten in de beoordelingen van Giddens door Cassell en 

Kießling blijkt de synthese die zij zelf voor het dualisme nastreven. 

Cohens kritiek is ook dat er een te grote plaats is ingeruimd voor de strategische 

gedragsanalyse, maar hij gelooft dat er met wat aanvullingen evenwicht in de structuratietheorie 

kan komen. Twee noodzakelijke toevoegingen zijn de definitie van handelingsregels als "context 

overstijgend" en een nog te geven verantwoording van de "intentionaliteit van het handelen". Er 

moet voor dat laatste een motivatietheorie komen. Het is opmerkelijk dat hij met de andere critici 

er geen acht op heeft geslagen dat de begrippen van de structuratietheorie tot een "metataal" 

behoren, waarvan het gebruik door Giddens aan voorwaarden is gebonden. 

Volgens Cohen kunnen "action" en "structure" beter met elkaar worden verbonden. De 

aanzet is goed, maar er schort nog wat aan beide kanten. Naar zijn mening is de formulering van 

de subjectieve betekenis van het handelen door Giddens onvolledig. Microsociologische 

benaderingen komen voldoende aan bod, maar merkwaardig genoeg gaat Giddens niet in op de 

intenties van het handelen. De ontwikkeling van een motivatietheorie blijft bij Cohen een suggestie. 

De leegte aan de objectieve kant wordt daadwerkelijk door hem opgevuld. Kenmerken van 

handelingssituaties kunnen zich herhalen en in verschillende contexten terugkeren. Veel van die 

kenmerken zijn generaliseerbaar. Het hoe te handelen in een bepaalde situatie moet dat ook zijn. 

Regels voor interactie in vergelijkbare situaties hebben geen expliciete plaats in de theorie 

gekregen. 

Cohens voorstel is om objectieve algemene regels niet in een systeem integratie te zoeken, 

maar juist in specifieke procedures die in meerdere practices voorkomen. Een voorbeeld is het 

vertrouwelijk zijn van het stemmen in een formele democratie zoals dat tijdens verkiezingen in 

stemhokjes voorkomt. Het zijn simpele gedragsregels die in voorschrijvende zin veel situaties 

overstijgen. Nog een voorbeeld is: "Another practice, such as obtaining a loan from a bank, may 

involve interactional rules regarding appropriate dress and non-verbal demeanour, status displays 

(e.g. displays of trustworthiness, deference), bureaucratic and economic rules to establish 

qualifications, and so forth."48 

Volgens de critici wil Giddens een balans tussen verschillende theoretische oriëntaties tot 

stand brengen. Voor het merendeel van hen is deze in het eindresultaat ver te zoeken. Er worden 

teveel begrippen verbonden met microprocessen. Cohen is nog het meest positief. Giddens 

synthese is redelijk geslaagd en moet alleen nog evenwichtig worden gemaakt. Met zijn 

"transsituationele regels" denkt hij een betere uitwerking te geven aan Giddens' begrip van een 

"practice" van handelen. Hierbij wordt geheel voorbij gegaan aan zijn filosofische fundering van 

de structuratietheorie. Cohen gaat ervan uit dat betekenissen sociaal linguïstisch gefundeerd zijn 
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en op een consensus berusten over de adequaatheid van een handeling in een situatie. De 

betekenis van een handeling is volgens Giddens daarentegen inherent aan een "techniek". Deze 

houdt de beheersing in van regels die deel uitmaken van een structuur van mogelijk handelen. Een 

praktijk van handelen ontstaat op grond van deze structuur en houdt deze tevens in stand. De 

constitutie van betekenis komt zo intern tot stand en de fout van Cohens toevoeging is dat hij hier 

een externe bron voor aanwijst in de vorm van een consensus over het passen van een handeling 

op de kenmerken van de situatie. Zo krijgen bijvoorbeeld tijd en ruimte in een handelingscontext 

een objectieve betekenis, terwijl Giddens deze vorm van betekenisconstitutie juist overstijgt. Hij 

stelt dat deze constitutie niet door of in aansluiting op een context plaatsvindt. De betekenis van 

"context" en de kenmerken daarvan worden in het handelen geconstitueerd. Denk hierbij aan het 

gedrag van gesprekspartners tegen het einde van een gesprek of van leerlingen tegen het einde 

van het lesuur. De omschrijving die Cohen aan "handelingscontext" geeft in een artikel over de 

consequenties van de latere filosofie voor de methodologie van het sociaal wetenschappelijk 

onderzoek, stemt overeen met zijn aanvulling op de structuratietheorie. Hij ontwikkelt in het artikel 

geen eigen interpretatie, maar baseert zich op Coulter.49 Deze interpretatie van de latere filosofie 

is kennelijk zo vanzelfsprekend voor Cohen, dat een onderzoek naar de wijze waarop Giddens de 

latere filosofie interpreteert voor hem niet nodig is. 

De structuratiebegrippen kunnen slechts worden gebruikt op grond van: "the meaningful 

social world as constituted by lay actors" zoals Giddens in zijn definitie van de "double 

hermeneutic" aan heeft gegeven. De structuratietheorie kan niet worden aangevuld met 

"transsituationele regels". De institutionele handelingstheorie is in een aantal boeken voorafgaande 

aan "The Constitution" uitgewerkt en in een aantal artikelen toegelicht. In de artikelen wordt nog 

eens ingegaan op de betekenis van Goffmans onderzoek voor beide theorieën. Deze socioloog 

voldoet, weliswaar op impliciete wijze, aan de eisen die aan het gebruik van een sociaal 

wetenschappelijke metataal moeten worden gesteld. Sociologische verklaringen beginnen bij de 

betekenissen die een "lay actor" in zijn handelen vestigt. In een artikel over Goffmans werk legt 

Giddens uit dat een "strategische gedragsanalyse" ofwel een "institutionele analyse" aan de hand 

van de structuratiebegrippen onder een methodologisch epoche moet worden uitgevoerd. Om een 

sociologische analyse mogelijk te maken wordt er afstand genomen van de constitutie van 

betekenis in een "duality of structure". De "duality" betekent dat handelen regelgeleid is maar 

tegelijkertijd ook regels reproduceert. Bij het epoche voor een strategische gedragsanalyse wordt 

kunstmatig een rustpunt in deze constitutie aangebracht om alle aandacht aan de productie van 

regels in het handelen te kunnen besteden. Bij een institutionele analyse staat de reproductie van 

regels in het handelen centraal. 

De systematische veronachtzaming van deze gebruiksaanwijzingen in zowel de negatieve 

als de positieve kritiek heeft het karakter van een blinde vlek. De institutionele handelingstheorie 

van Giddens maakt duidelijk dat Cohens tweede suggestie tot aanvulling met een motivatietheorie 

voor de gebrekkige uitwerking van de intentionaliteit van handelingen ook geen basis heeft. Hij 
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schrijft tijdens zijn "project" over de handelingstheorie: "The continuity of daily life is not a "directly 

motivated" phenomenon, but assured in the routinisation of practices".50 

De kritiek typeert Giddens vanuit een oppervlakkige bestudering als "Wittgensteiniaan". 

Voor deze algemene tendens kunnen hier alleen tentatieve verklaringen worden geboden. Het 

ontbreken van aandacht voor de toelichting en de ontwikkeling van de theorie kan samenhangen 

met de problemen rond het achterhalen van de inhoud van de latere filosofie en met Giddens' stijl. 

In zijn werkwijze komen geen uitgebreide interpretaties bij citaten uit de latere filosofie voor. De 

formulering van begrippen vindt op een didactische en zorgvuldige wijze plaats, maar de 

filosofische argumentatie is kort en concluderend qua stijl. Het was voor 1985 moeilijk om de 

filosofische conclusies van Giddens te verifiëren. Pas daarna ontstaat een duidelijk inzicht in de 

opbouw van de latere filosofie door de publicatie van het tweede deel van de vergelijkende 

analyses van Baker en Hacker. 

Wat tegen deze verklaring pleit is hoe weinig in de jaren daarna de resultaten van het werk 

van Hacker en de daarmee verwante auteurs begrepen zijn. Een vanzelfsprekend inhoud geven 

aan bekend lijkende begrippen kan een grotere rol spelen. In dat geval is het feit dat alle 

verwijzingen naar Wittgenstein inhoudelijk niet serieus zijn genomen een gevolg van een 

theoretische vooringenomenheid. De foute duiding is dan paradigmatisch van aard en heeft te 

maken met een andere opvatting over taal of in dit geval Giddens' metataal. Men lijkt daardoor niet 

te kunnen opmerken dat hij taal definieert als: "Is not language more aptly regarded, with 

Wittgenstein, as all the things that can be done in and through language?"51 Door het verschil in 

paradigma ziet men, ondanks de didactiek en zorgvuldigheid van Giddens de inhoud van 

homonieme begrippen als "practice", "structure" en dergelijke niet. Een juiste perceptie van de 

inhoud wordt verhinderd door de vanzelfsprekende idee dat het ontstaan van de betekenis van 

handelingen verklaard moet worden. Zijn uitgangspunt moet echter, in tegenstelling tot de 

interpretaties van de latere filosofie uit de "eerste richting", als niet-linguïstisch worden gekenmerkt. 

De veronachtzaming van de afwijzing van verklaringen voor het begrijpen van gedrag en van een 

reductie van non-verbaal handelen tot taal, bevestigt zijn constatering nog eens dat de sociale 

theorievorming in het algemeen doortrokken is van objectivistische en subjectivistische oriëntaties. 

Giddens heeft ten tijde van het "project" en direct daarna gereageerd op beoordelingen van 

de structuratietheorie. Onder andere in de vorm van een uitgebreid nawoord in de bundels met 

partiële beoordelingen die zijn uitgebracht. De kritiek die daarna is uitgebracht is echter 

onveranderd. Zijn reactie betreft de onjuiste aannames. Voor Craib en de anderen geldt dat, 

tegelijk met het niet zien van de gebruiksaanwijzing voor de theoretische metataal, "structuur" 

gewoon wordt opgevat als "interactie". De in de definitie van een "dubbele hermeneutiek" 

geformuleerde eis waaraan een sociologische benadering van de betekenis van het handelen 

moet voldoen, is nergens besproken of in aanmerking genomen. Craib uit zijn kritiek in 1992. In 

1989 is Giddens' reactie op eenzelfde onjuiste aanname van onder andere Zygmunt Bauman: "In 

criticizing my viewpoint, Bauman and Thompson, in somewhat varying ways, pose the question: 
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'what are the rules which compromise social structure?' (Thompson's phrase); but this is not a 

question which makes any sense in terms of the notions I have proposed. I usually avoid using the 

term 'social' structure, because this conforms too closely to a position I want to avoid, in terms of 

which structure appears as something 'outside', or 'external', to human action. In my usage, 

structure is what gives form and shape to social life, but it is not itself that form and shape nor 

should 'give' be understood in an active sense here, because structure only exists in and through 

the activities of human agents."52 

De belangrijkste resultaten van het sociaal theoretisch "project" zijn neergelegd in "The 

New Rules" en "Central Problems". Deze boeken bestaan uit gedetailleerde aparte betogen waarin 

respectievelijk linguïstisch-structuralistische, fenomenologische, symbolisch interactionistische en 

andere pogingen om betekenis te constitueren uiteindelijk allemaal worden afgewezen en de latere 

filosofie het alternatief vormt. Betekenis is institutioneel en wordt door mensen in het handelen 

geconstitueerd. De latere structuratiebegrippen vormen een substantiële en methodologische 

uitwerking van de institutionele handelingstheorie. "Central Problems" is de basis van "The 

Constitution" dat vijf jaar later verschijnt. In "Central Problems" leidt Giddens de "sociale- en 

systeemintegratie" uit zijn handelingstheorie af. De hoofdbegrippen van de structuratietheorie zoals 

"locale" en "regionalisering" komen in dat boek nog niet voor. Ook "context" niet als de verbinding 

tussen beide vormen van integratie. Het verband tussen deze beide vormen wordt daar nog gelegd 

met een "practice" van handelen waarin een context tot stand wordt gebracht. Later legt Giddens 

bij elk begrip dat hij ontwikkelt de relatie met de institutionele handelingstheorie en verwijst 

nadrukkelijk naar zijn eerdere werk. 

Aan de verwijzingen naar de latere filosofie is een vanzelfsprekende betekenis gegeven 

op grond van de gangbare interpretaties. Als er aandacht aan Wittgenstein wordt besteed, zoals 

door Archer en Cohen, blijft dat zijdelings. De laatstgenoemde besteedt in zijn boek over de 

structuratietheorie geen letter aan de latere filosofie. Hij heeft eerder in een artikel op de 

consequenties van deze filosofie voor sociaal wetenschappelijke onderzoeksmethoden gewezen. 

Daarin wordt een duiding uit de "eerste richting" gevolgd die zondermeer gezaghebbend is.53 

Archer beroept zich op een interpretatie van deze filosofie die zo algemeen is dat zij daar kennelijk 

geen enkele onderbouwing voor denkt te hoeven geven. Het niet opmerken van de institutionele 

handelingstheorie, van de afleiding van deze theorie uit de latere filosofie en de onjuiste indruk dat 

Giddens' project een queeste naar een afdoende verklaring van de constitutie van betekenis is, 

hebben een paradoxaal gevolg voor "The Constitution". Terwijl hij zijn sociologische metataal 

gelijkelijk uitwerkt naar een analyse van het systeem en het gedrag, zien de critici de aandacht 

voor de institutionele handelingstheorie als de bevestiging van een subjectivistische theoretische 

oriëntatie. Dit geldt evenzeer voor verwijzingen van Giddens naar Goffmans werk. Zo een 

adstructie versterkt een al bestaande indruk bij de critici omdat Goffman met een subjectivistische 

positie wordt verbonden. 
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Zij hebben de omschrijving van de begrippen herhaald zonder acht te slaan op de 

methodologische bedoeling en het verband dat tussen sociale- en systeemintegratie moet worden 

gelegd. Volgens de latere filosofie is institutionaliteit intern gerelateerd met een structuur van 

regels. Giddens heeft zich in "The Constitution" tot taak gesteld de methodologie en de begrippen 

te ontwikkelen, waarmee een regelmatigheid van handelen empirisch kan worden vastgesteld. De 

"contextualiteit" van het handelen is daarvoor het kernbegrip. Het vormt de, niet door Giddens 

opgemerkte, verbinding tussen sociale- en systeemintegratie. Met handelingscontext zijn de 

kenmerken van individuele handelingspraktijken en van een sociaal systeem als een geheel van 

handelingspraktijken onderzoekbaar gemaakt. De begrippen "lokaliteit", "positionering" en 

"regionalisering" die met Craib zijn omschreven, kunnen zowel onderdeel uitmaken van een sociaal 

strategische- als een institutionele analyse. 

In het eerste geval gaat men de "systemness" of regelmatigheid in individuele 

handelingscontexten na. In het tweede wordt aan de hand van deze begrippen de interactie van 

een sociaal systeem onderzocht en kunnen de historische wortels en de verspreiding van 

instituties worden vastgesteld. In een institutionele analyse wordt de "knowledgeability" tussen 

haakjes geplaatst en gestreefd naar verantwoorde generalisaties over sociale systemen. In een 

gedragsanalyse beperkt men zich tot de toepassing van de "knowledgeability" bij het creëren van 

een handelingscontext. Giddens waarschuwt dat zo een "epoche" of "bracketing wholly 

methodological" is. Het verloop van het sociale leven kan voorspelbaar zijn. De meeste aspecten 

van het voorspelbare worden echter tot stand gebracht met de "knowledgeability" van regels 

waarmee mensen handelen en kunnen daardoor worden veranderd. De waarschuwing is: "Those 

who take institutional analysis to comprise the field of sociology in toto mistake a methodological 

procedure for an ontological reality."54 Het is opmerkelijk dat veel auteurs aan Giddens zo een 

ontologisering toeschrijven. De critici hebben in algemene zin verdonkeremaand dat de betekenis 

van het handelen op een structuur van regels berust, terwijl alle conceptualiseringen in de 

structuratietheorie daarop zijn geënt. Terwijl hij de betekenis van de begrippen, waarmee de 

"systemness" van een context en de regelmaat in een systeem worden vastgesteld, baseert op 

het institutioneel handelen van de "lay actor", vlakken zij dit fundament uit en zien slechts sociale 

interactie in de begrippen. 

Giddens legt de relatie tussen de twee pijlers die Craib in beginsel bij zijn 

theorieontwikkeling heeft opgemerkt met "contextualiteit". Een "context" bestaat uit de posities die 

mensen in een ruimte innemen. Hij bedoelt met het begrip meer dan alleen een omgeving waarin 

interactie plaatsvindt. Het handelen in contexten komt tot stand in een "practical consciousness". 

Hij licht dit zo toe: "Practical consciousness consists of knowing the rules and the tactics whereby 

daily social life is constituted and reconstituted across time and space."55 Daarin ligt het 

fundamentele verschil met de "criteriabenadering" die aan de latere filosofie wordt toegeschreven 

en in het tweede hoofdstuk is besproken. In die benadering is "context" opgevat als de fysieke 

kenmerken van een omgeving, zoals een geografisch gebied op grond van bepaalde kenmerken 
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een regio is. De context en het actuele gedrag moeten dan op elkaar zijn afgestemd. 

Contextualiteit in de betekenis die Giddens daaraan geeft, wordt tot stand gebracht door allerlei 

manieren van mensen om in de loop van de tijd ruimten te gebruiken. Met "gebruikt" of "used" 

benadrukt hij de regelgeleidheid van het handelen. Dit komt naar voren in een toelichting op 

lokaliteit: "Locales refer to the use of space to provide the settings of interaction in turn being 

essential to specifying its contextuality",56 Een contextualisering is bijvoorbeeld het gebruik dat 

actoren maken van de kenmerken van een "setting" om het begin of het einde van een ontmoeting 

te markeren. Daarnaast worden deze kenmerken routinematig aangewend in de constitutie van 

de inhoud van interactie tijdens de ontmoeting. 

Het verband tussen de twee pijlers die Craib heeft opgemerkt wordt zo beschreven: 

"Context thus connects the most intimate and detailed components of interaction to much broader 

properties of the institutionalization of social life."57 De begrippen waarmee Giddens het verband 

tussen de sociale- en systeemintegratie verder uitwerkt, verwijzen allemaal naar het vermogen 

betekenis te geven aan interactie. Dit blijkt uit de context die Giddens zelf meegeeft aan de 

begrippen die Craib heeft genoemd. "Locale" heeft net als in de Nederlandse vertaling de 

betekenis van een ruimte waarin "iets gebeurt". Hij licht de keuze voor het begrip zo toe: "One of 

the reasons for using the term 'locale' rather than 'place' is that properties of settings are employed 

in a chronic way by agents in the constitution of encounters across space and time."58 De 

totstandkoming van de "setting" van een interactie kan geanalyseerd worden met "positioning" en 

"regionalization". Met het consequent gebruik van "ing" van de progressive form verwijst Giddens 

naar een "knowledgeability" hoe verder te gaan of "how to go on" dat in het handelen niet onder 

woorden kan worden gebracht of "cannot be said" en naar de beheersing van een structuur van 

regels. Het weten "how to go on" en wat "cannot be said" zijn de twee hoofdpunten in Giddens' 

interpretatie van Wittgensteins latere filosofie. Op grond daarvan heeft hij "practical consciousness" 

gedefinieerd. 

Giddens verwijst in al zijn replieken naar de ontwikkeling van de institutionele 

handelingstheorie in "Central Problems". De interpretatie van de latere filosofie in dat boek is al 

in het tweede hoofdstuk besproken. Hij gaat daarnaast een enkele keer in op de stand van zaken 

in zijn sociaal theoretisch project. Bijvoorbeeld in het al besproken artikel over het probleem van 

het ontbreken van een adequate handelingstheorie in de sociologie waarin hij aan de hand van 

de "drie vragen" de kern van zo een theorie toelicht. Voor de verdere opheldering van de 

misvattingen van de critici kan een tweede terugblikkend artikel van Giddens op de resultaten van 

zijn theoretisch project dienen.59 Het gaat over Goffman en hij geeft aan de hand daarvan de 

inhoud van "The Constitution of Society" in een notedop weer. Het werk van Goffman kan worden 

gezien als een sociologische versie van de inzichten van Wittgenstein uit zijn latere periode. 

Het verband met het eerder besproken artikel van Giddens is dat nu op de 

methodologische consequentie van het antwoord op de eerste twee van de drie vragen van 

"Central Problems" wordt ingegaan. Indien het belang van de latere filosofie in die toelichting voor 
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het bepalen van de betekenis van "action" (vraag 1) en "structure" (vraag 2) niet is opgemerkt, valt 

deze consequentie in het antwoord op (vraag 3) niet op. De hoofdlijnen van de structuratietheorie 

worden zo nog eens getrokken. Dit retrospectief op de ontwikkeling van de structuratie theorie zal 

worden geïllustreerd met voorbeelden uit andere artikelen waarin Goffman is genoemd, publicaties 

van hemzelf en ondersteund met inzichten uit de latere filosofie. In zijn typering van Goffmans 

werk als een empirische versie van de latere filosofie gaat Giddens uit van zijn eigen interpretatie 

van deze filosofie. Aangezien hij zich tot de hoofdpunten heeft beperkt zullen bij de bespreking, 

ter ondersteuning van de argumentatie, de resultaten worden aangehaald van Hackers onderzoek 

naar de "latere" Wittgenstein op het gebied van intenties. 

Aan Giddens mag het didactische compliment worden gegeven dat hij veel en verschillende 

voorbeelden geeft. Het essay over de betekenis van Goffmans werk voor de sociologie kan 

daarom zonder in herhaling te vervallen dienen als een correctie op alle kritiek die op hem is 

uitgebracht. Het hoort bij de blinde vlek in de kritiek dat deze publicatie daarin niet aan bod komt. 

Giddens bespreekt in algemene zin de verwantschap tussen zijn structuratietheorie en Goffmans 

aanpak van onderzoek. Hij baseert de overeenkomst in het bijzonder op de redevoering die 

Goffman als President van de American Sociological Association hield tegen het einde van zijn 

leven. 

Cohen merkt evenals de andere critici op dat Giddens voor de sociale theorievorming een 

bijzonder belang hecht aan de analyses van Goffman. Zij hebben de reden daarvan niet kunnen 

vaststellen. Ter inleiding zal eerst in algemene zin worden ingegaan op de hoofdkenmerken van 

de analyses en Goffmans aandacht voor discursiviteit en contextualiteit. Hij staat bekend om zijn 

descriptieve onderzoeksaanpak en citeert onder andere veel faits divers uit kranten. Bij velen komt 

hij over als een collectioneur van het banale. Zijn boeken lijken louter beschrijvingen hoe mensen 

bijvoorbeeld op straat lopen of van het gedrag in de keuken van een restaurant, maar er worden 

altijd conclusies getrokken. Bij tijdelijke afwezigheid "iets" op een stoel leggen is een "marker" dat 

deze bezet is of hij gaat na wat er verandert in het gedrag van het personeel van het restaurant 

als de clientèle in de open keuken kan kijken. Goffmans werk moet volgens Giddens niet, zoals 

in de algemene tendens, worden gezien als microsociologisch in bereik en subjectivistisch qua 

inslag. Hij is onder de indruk van de door Goffman vastgestelde subtiliteit van het alledaags 

routinematig handelen en hoe actoren aan situaties vorm geven om een overgang te maken van 

een "practical" naar een "discursive consciousness". 

Goffman heeft in zijn analyses het argumentatief handelen in het sociale leven belicht. Het 

is voor een belangrijk deel aan hem te danken dat alledaagse argumentaties voor 

wetenschappelijk onderzoek toegankelijk zijn geworden. Zijn analyses zijn in algemene zin 

inspirerend geweest voor sociologen en argumentatietheoretici en worden ook veel aangehaald, 

maar de wijze van onderzoek is nauwelijks nagevolgd. Een verbale discursiviteit kan bijvoorbeeld 

beginnen met uitingen als "oh" of "o jee" als er iets onverwachts gebeurt, verkeerd gaat of als een 

120 



Begrippen, critici en uitgangspunten van de structuratietheorie 

inleiding bij een handeling waarvoor iemand zich wil gaan verontschuldigen. In Van Dale's 

Grootwoordenboek staat bij dit lemma: "oóh; ôh, heb je je pijn gedaan". 

"Spugen" is een van de vele voorbeelden van discursief handelen zonder woorden. 

Goffman geeft een voorbeeld van Valachi, de kroongetuige in het eerste grote naoorlogse proces 

in Amerika tegen de maffia. Dit voormalig maffialid vermeldt in zijn memoires hoe het lichaam van 

een gehate begeleider van zijn kindertehuis werd bespogen: "Then one day Brother Abel died. 

They put his body on display in the chapel. I'll never forget it. All the kids from the five yards of the 

protectory had to line up to view him and pay their last respects. All told, I'd say there were about 

300 of us. I was near the end of the line and when it was my turn to view the body, I almost fainted. 

Brother Abel's chest was all covered with spit, so what could I do? I spit on him, too."60 Goffman 

heeft met zijn onderzoek niet alleen de aandacht gevestigd op het "alledaagse" maar ook op het 

leven in instellingen als gevangenissen, verpleegtehuizen, kostscholen. In algemene zin bestaat 

de indruk dat hij heeft willen aangeven dat het leven in dit soort instellingen neerkomt op een 

passieve aanpassing aan de omstandigheden. Dat is een onjuiste karakteristiek. Hij wil aantonen 

dat de mogelijkheden tot discursief handelen in een dergelijke sociale omgeving anders zijn dan 

daarbuiten. Een voorbeeld in de sfeer van Valachi toont een Canadese filmdocumentaire waarin 

gedurende lange tijd het dagelijks leven in een verpleegtehuis in Nova Scotia is gevolgd. Men laat 

zien dat fysiek afhankelijke bejaarden het verzorgend personeel regelmatig bespuwen om aan te 

geven dat iets niet bevalt.61 

Goffman heeft nieuwe gebieden in de sociologie open gelegd voor de ontwikkeling van een 

handelingstheorie. Deze alledaagse discursiviteit is behalve door Giddens verder nauwelijks 

overgenomen. Een andere uitzondering is de argumentatiefilosoof Michael Gilbert. Hij lijkt in ieder 

geval qua intentie bij Goffman aan te sluiten. Gilbert heeft kritiek op onderzoek dat tot nu toe op 

argumentatief gebied is verricht vanwege het formalistische karakter. Levensecht argumenteren 

of hoe in gesprekken een wijze van handelen wordt verantwoord is een verwaarloosd onderwerp 

van studie. Hij vindt dat door theoretische vooronderstellingen het zicht op alledaagse 

argumentaties is onttrokken. Zijn affiniteit met Goffman toont zich in twee door hem aangevoerde 

kritiekpunten. In het argumentatieonderzoek huldigt men het normatieve standpunt dat elke 

argumentatie aan dezelfde criteria van logische rationaliteit moet voldoen. Gilbert pleit voor een 

descriptie van alledaagse vormen van redeneren omdat deze handelingscontexten een grote 

verscheidenheid vertonen. Zo zijn er bijvoorbeeld intuïtieve, emotionele en lichamelijke 

argumentaties. Denk in het laatste geval aan een blik, een gebaar of een aanraking. Een verschil 

van mening kan worden beëindigd door een kus. Het tweede hoofdpunt van kritiek is dat 

argumentaties expliciet en zo duidelijk mogelijk moeten zijn om voor analyse in aanmerking te 

kunnen komen. Dit kan met het volgende fragment worden gedemonstreerd. 

Toeriste (kijkt naar een afbeelding van een bekende vulkaan dichtbij Mexico-stad): "Is er ooit nog 

een uitbarsting voorgekomen?" 

Gids: "Ja, gisteren". 
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Toeriste: [stilte]. 

Gids: "Het was in het nieuws".62 

Er komt in deze uiteenzetting een duidelijke "backing" of ondersteuning voor in de laatste 

zinsnede, maar niet alle argumentatiestappen zijn geverbaliseerd. Vanwege het zwijgen van de 

toeriste wordt het fragment in het algemeen ongeschikt geacht voor onderzoek. Volgens de 

gangbare aanpak in het argumentatieonderzoek mogen alleen expliciete argumentaties worden 

beoordeeld.63 Gilbert stelt hier tegenover dat de sociale context en het feitelijk verloop leidraad 

voor het onderzoek moeten zijn. Hij geeft het volgende voorbeeld: 

"John and Mary are having an argument about their vacation plans. Mary is frustrated by John's 

repeatedly saying of her suggestions. "We can't afford that." Finally with some heat, she says, "It 

doesn't sound like we can afford anything". John's face clouds over; he looks sad and 

embarrassed. He turns away forlornly, head hanging down. 

Is John offering an argument , a response to an argument, or performing any argumentative 

move? I say that he is, and that it is offered in the emotional mode, and that to merely reduce it 

to linguistic terms is to negate both the method and purpose (conscious or not) of the move".64 Met 

dit soort voorbeelden geeft Gilbert aan dat nonverbale argumentaties onderzocht moeten worden. 

Zijn benadering kan net als van Goffman worden gezien als een empirische uitwerking van de 

latere filosofie van Wittgenstein. 

De sociale experimenten van Harold Garfinkel in een natuurlijke "setting" kunnen eveneens 

worden opgevat als een empirische vertaling van de latere filosofie. Giddens werkt dit verband 

uit in een van zijn toelichtende artikelen.65 De experimentele resultaten illustreren de beheersing 

van de verticale en horizontale as van Wittgensteins "logic of meaning". In de institutionele 

handelingstheorie is de verticale as aangegeven met vormen van discursiviteit en de horizontale 

met fundamentele "practices" die non-verbaal zijn. De experimenten van Garfinkel laten volgens 

Giddens' interpretatie de regelgegeleidheid van discursieve taalspelen zien. Van 

handelingspraktijken met een dikke sedimentatie kunnen de institutionele lagen niet zonder meer 

worden ontsloten. Voor een ontsluiting moet een geschikte context worden gecreëerd. De uitkomst 

van een van Garfinkels experimenten licht dat toe. Zijn studenten kregen tijdens de kerstvakantie 

de opdracht mee om voortdurend vragen naar de redenen van een wijze van handelen te stellen. 

De "waarom vragen" moesten bij alle alledaagse handelingen van hun familieleden, zoals "eten", 

worden gesteld. De reacties bestonden uit onzekerheid en uitingen van irritatie. De conclusie van 

Giddens over Garfinkels experimenten is: "What is thereby demonstrated is the extraordinary 

moral and emotional fixity which is invested in apparently trivial characteristics of day-to-day life, 

as well as the methodological basis upon which they are founded."66 Om deze "methodological 

basis" aan te geven gebruikt Giddens "practical consciousness". 

De uitkomst van dit soort onderzoek geeft aan hoe regelgeleid de overgang van een 

"practical" naar een "discursive consciousness" is. Informeren naar de achtergronden van het 

handelen onderbreekt routinematigheid. De onderbreking moet met een daarbij horende 
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contextualiteit tot stand komen die een zelfreflexie op institutioneel handelen vergemakkelijkt. 

Actoren kunnen ruimte voor discursiviteit creëren. De ex-hofmaarschalk Mr. R.J.E.M, van Zinnicq 

Bergmann vertelt hoe hij dat bij Prins Bernhard deed. Bernhard noemde hem Robby. Hij gebruikte 

altijd de titel "Koninklijke Hoogheid". Zijn reden is: "Ik vind datje afstand moet houwen. Want dân 

kan je veel beter zeggen: "Maar Koninklijke Hoogheid, dat lijkt toch nérgens op!".67 In het voorbeeld 

van Garfinkel is gedemonstreerd dat de familieleden in het experiment "knowledgeable" over een 

structuur van regels zijn zonder dat deze totaliteit aan regels discursief beschikbaar is. De door 

Wittgenstein beschreven "logic of meaning" is autonoom en in het handelen aanwezig. Dit 

aanwezig zijn houdt in dat betekenis niet ontstaat met een verklaring van intenties en motieven 

van het handelen. Garfinkel heeft net als Goffman onderzoek verricht waarin impliciet belangrijke 

inzichten uit de latere filosofie zijn gevolgd. Giddens heeft de resultaten, in het bijzonder van 

Goffman, sociaal theoretisch verantwoord in zijn analyse van de contextualiteit van handelen. 

De overeenkomsten met de structuratietheorie zijn in andere publicaties dan Goffmans 

presidentiële rede te vinden. In "Relations in Public" geeft hij een samenvatting van het 

kenmerkende van het sociale leven: "all these routines that allow the individual unthinking 

(cursivering C.N.), competent performance". Het sociale leven bestaat uit een ononderbroken 

stroom van intelligente gewoontehandelingen zoals een rijtje getallen optellen, een straat 

oversteken, lopen, schoenveters strikken, de deur van een klaslokaal sluiten. Gewone voorbeelden 

van een "discursive practice" zijn wuiven door een bestuurder als teken om over te steken, de 

uiting "oh" bij het drukken op een verkeerde knop in de lift. Onderzoek naar de kenmerken van het 

alledaagse handelen via socialisatie, leren en waarnemingsprocessen acht Goffman niet zinvol 

voor onderzoek naar de ontwikkeling van de constitutie van betekenis: "To speak here of the 

individual learning a skill, a procedure, or a mode of perception entirely intellectualizes the 

acquisition process".68 Hij richt zich op het beschrijven hoe de opgebouwde ervaring zich toont in 

het handelen. De beschrijvingen benadrukken de kenmerken die Giddens geeft in zijn typering van 

het sociale leven: "Human social life may be understood in terms of relations between individuals 

'moving' in time-space, linking both action and context, and different contexts, with one another".69 

Beiden wijzen op de zekerheid en het gemak waarmee betekenis en begrijpen in het handelen van 

actoren tot stand komt, terwijl al deze soliditeit na een kortstondige overweging zo fragiel lijkt: 

"Once it is seen that the situation around the individual is something in which he is routinely 

exercising a wide range of necessary competencies, some special to his trade, some special to 

his sex and his social class, and some common to all the adults in his community, we can 

appreciate that this world is likely to be vulnerable to moments of stress when acquired 

competence breaks down and the individual is thrown back momentarily on inadequate mastery."70 

Goffman merkt op dat een willekeurig huis in Amerika voldoende gas en electriciteit bevat om 

iedere beul ruimschoots te voorzien. Vertrouwen en zekerheid berusten op een "knowledgeability" 

en een "institutionaliteit" in het handelen waardoor men gerust in een huis kan wonen. 
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Alle hoofdpunten waarin de kritiek tekort schiet kunnen via Giddens' artikel over Goffman 

aan de orde komen. Dit zijn achtereenvolgens dat, de afwezigheid van een psychologische 

onderbouwing in de vorm van een motivatietheorie of een verantwoording van de intentionaliteit 

van handelingen een groot manco zou zijn, de critici een onjuiste betekenis aan structuratie 

hebben gegeven en zij niet opmerken dat de structuratiebegrippen en de twee analytische 

methodologieën passen bij Giddens' interpretatie van de latere filosofie. Goffman geeft in de 

presidentiële rede een terugblik op zijn eigen werk en ontwikkelt ideeën hoe de sociologie eruit 

moet zien. Het artikel van Giddens over de theoretische plaats die Goffman voor de sociologie ziet 

zal tegen de achtergrond van zijn eigen werk en van de latere filosofie worden besproken. Bij 

lezing van Giddens' analyse blijkt de rede als een baboeshkapop in het grotere kader van zijn 

institutionele handelingstheorie te passen. Goffmans onderzoek als een empirische toepassing van 

de latere filosofie biedt, aangezien hij niet van die filosofie gebruik maakt, een belangrijke 

onafhankelijke steun aan de structuratietheorie. 

De hoofdpunten in Goffmans rede vormen als het ware een uiteenzetting van de "dubbele 

hermeneutiek", de definitie van "structuur" en van de afwijzing van "intenties" als verklaring voor 

de betekenis van gedrag. Giddens' algemene conclusie is: "Probably at no time earlier in his 

writings has Goffman sketched out his overall position with such clarity and forcefullness. He 

provides an effective rationale for his work, as a subdivision of sociology having potentially 

universal implications, yet distinct from other major fields of sociological study and from the 

psychological analysis of motivation."71 Goffman wordt op allerlei manieren ingedeeld, van 

microsocioloog tot Durkheimiaan.72 De conclusie dat hij buiten de belangrijke stromingen in de 

sociologie valt komt men in beoordelingen niet tegen. Giddens krijgt ook verschillende bekende 

etiketten opgeplakt. In tegenspraak daarmee rekent hij zich ook tot geen van die geëtiketteerd 

stromingen. Zijn oordeel over Goffman is tegelijkertijd een plaatsbepaling van zijn eigen werk. 

Goffmans kritiek op een "psychology of the self waarin met intenties of een 

motivatietheorie de betekenis van handelingen wordt verklaard, kan worden aangevuld met de 

"latere Wittgenstein". In diens filosofie wordt het handelen van mensen beschreven als "a stream 

of life". Dit soort uitdrukkingen aanhalend hebben interpretatoren ten onrechte een 

fenomenologische handelingstheorie aan Wittgenstein toegeschreven.73 De intentionaliteit die 

betekenis geeft aan handelingen zou met het waarnemen van de omgeving verbonden zijn. Door 

het onmiddellijk ervaren even te onderbreken kan de intentie worden vastgesteld die bij de 

uitgevoerde handeling hoort. In de bespreking van de handelingstheorie van Glastra van Loon in 

het eerste hoofdstuk is gebleken dat Giddens deze betekenistheorie in algemene bewoordingen 

afwijst. Hij verwijst daarvoor naar de latere filosofie. Goffman geeft specifieke kritiek, maar geen 

filosofische argumentatie. Hacker heeft tijdens de analyse van het laatste gedeelte van de 

paragrafen van de "Philosophical Investigations" een argumentatie gevonden voor de verwerping 

van de theorie dat handelingen door intenties betekenis krijgen. 
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Voor de onderzoeker van het laatste deel van de "Philosophical Investigations" kwam de 

kritiek op mentalistische vooronderstellingen onverwacht. Hacker dacht in de paragrafen 428 tot 

en met 693 voornamelijk een herhaling van vorige argumentaties aan te treffen. Hij ontdekt dat 

Wittgenstein uitputtend ingaat op psychologische dwaalredeneringen zoals de werking die aan 

intentionaliteit wordt toegeschreven. Wittgensteins kritiek is zo fundamenteel dat elk filosofisch 

beroep op intenties als verklaring van de betekenis van gedrag hierna onmogelijk lijkt te zijn 

geworden. Giddens betoogt in de "New Rules" dat het handelen van mensen als een 

ononderbroken stroom moet worden gezien. De algemene opvatting is daarentegen dat 

handelingen apart moeten worden beschouwd omdat zij gekoppeld zijn aan specifieke 

bewustzijnsactiviteiten die elk een aparte intentie kennen. In de latere filosofie is Giddens kritiek 

veel verder ontwikkeld. Wittgenstein hanteert zijn methodiek van feitelijke en niet bestaande 

taalspelen. Een analysevoorbeeld van een betekenis die aan intentie wordt toegeschreven is: 

"It's beginning to look somehow as if intention could never be recognized as intention from outside, 

as if one must be doing the meaning of it oneself in order to understand it as meaning. That would 

amount to considering it not as a phenomenon or fact but as something intentional which has a 

direction given to it."74 

Wittgenstein heeft misvattingen als over intenties eerder besproken. Bekend is paragraaf 

337 uit de "Philosophical Investigations" waaruit blijkt dat over "herinneren" dezelfde 

misverstanden bestaan als over "bedoelen". Ook in het laatste deel van de "Investigations", in de 

paragrafen 428 tot en met 693, richt hij zich op het taalspel "herinneren". Hacker verkent de 

nuanceringen die in de "philosophy of action" aan intentie zijn gegeven door filosofen als J.L. 

Austin, G.E.M. Anscombe, H. Hart, A.J.P. Kenny, A.R. White. Deze verwijzingen kunnen makkelijk 

worden uitgebreid zoals met de vier delen die zijn geredigeerd door Hans Lenk waarin Duitse 

filosofen zich beroepen op een of meerdere van deze auteurs. Hacker constateert dat 

Wittgensteins keuze om de argumentatie te openen vanuit "herinneren" ook achteraf, gezien de 

vele recente literatuur, een goede keuze is geweest. Intentie gaat vaak samen met "remembering". 

Daarnaast wordt aan beide begrippen hetzelfde kenmerk toegeschreven. Zoals in het zojuist 

gegeven citaat naar voren komt is dat kenmerk een proces in het denken. 

Zoals Wittgenstein eerder heeft opgemerkt lijkt "denken" betekenis te kunnen geven aan 

een teken of een reeks letters die op zich beschouwd zonder leven zijn. Hierdoor bestaat de 

algemene neiging verwachten, bedoelen, vermoeden, herinneren, willen als een psychisch proces 

op te vatten. De paragraaf 337 begint met de vraag: "Maar was de uiteindelijke vorm van de zin, 

bijvoorbeeld, niet al mijn bedoeling toen ik er aan begon? Dus was hij toch al in mijn denken 

aanwezig, nog voor ik hem had uitgesproken!" De veronderstelling van de vraag is verkeerd. 

Wittgenstein stelt in plaats daarvan vast dat alleen als de techniek van het spelen van, 

bijvoorbeeld, schaak bestaat men de bedoeling kan hebben om te schaken. Hetzelfde geldt als 
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men van plan is een stukje op een piano te spelen: "The horizon of possible intentions is set by 

the historical context of the situation in which human beings find themselves."75 Intentie is geen 

psychisch proces: "Were the situation to differ in certain ways, than nothing would count as having 

that intention, no matter what went on in the mind of the agent".76 

Hacker tekent aan dat het uitgesproken sociale karakter van de meeste intenties niet op 

gespannen voet staat met de conclusie van de latere filosofie: "that it makes sense for someone 

to follow a private (unshared but shareable) rule".77 De conclusie dat de constitutie van betekenis 

niet op "koorzang" berust is al uitgebreid aan de orde gekomen in het kader van de "private 

language arguments" en de taal van Robinson Crusoe. 

Een voornemen kan meer of minder ingewikkeld zijn zoals het verschil tussen een berg 

beklimmen of in een straat lopen. Voor elke relevante intentie geldt echter dat deze bestaat dankzij 

de logische vooronderstellingen van "customs" en een "practice" van handelen. Het antwoord op 

de vraag die in paragraaf 337 wordt gesteld is gelijkluidend aan het laatste deel van de 

Philosophical Investigations: "De bedoeling ligt ingebed in de situatie, de gewoontes en instituties." 

Een ridder kan niet van plan zijn om zijn geweer te richten. Men kan niet de bedoeling hebben om 

een stukje op een piano te spelen als de piano nog niet bestaat. 

Een laatste vergelijkbaar voorbeeld over het ingebed zijn in instituties is dat er weinig 

biografieën van Wittgenstein zijn die zijn intenties tot uitdrukking hebben gebracht. Dit geldt 

bijvoorbeeld voor algemene werken als van Monk, het hier en daar wat fictionele, van Duffy en de 

meer intellectuele aanzetten van Diamond, Halleren Kenny. Waarschijnlijk is dit ook het geval bij 

het project waar McGuinness mee bezig is. De reden is dat de auteurs zich op een onvolledige 

interpretatie van de latere filosofie baseren. In de richting van een intellectuele biografie zijn Hilmy 

en Shanker wel informatief over de institutionalisering van zijn intenties. De laatste bijvoorbeeld 

over zijn filosofie van de wiskunde. Hun interpretaties komen overeen met die van Hacker. 

Goffman voert geen intentionaliteit aan als verklaring voor handelingen noch een 

consensus over het voldoen aan de vereisten van een situatie. Giddens merkt in zijn sociaal 

theoretische aannames de interne relatie op tussen handelen en structuur. Dit interne karakter 

komt ook voor in zijn onderzoek van de alledaagse vormen van discursiviteit waar argumentatie 

theoretici door zijn geïnspireerd. In de opzet van al zijn onderzoek neemt Goffman impliciet de 

institutionaliteit van het handelen aan. Giddens heeft deze aanname geëxpliciteerd door ruimte 

en tijd in het handelen te benoemen met begrippen als regionalisatie, positionering en onderbouwd 

met zijn "duality of structure". 

De aard van de beschrijvingen die Goffman geeft van allerlei subtiele, kleine en nonverbale 

handelingen maken duidelijk dat het handelen instituties in zich draagt. Giddens typeert deze 

systematische sociaal theoretische aanpak als de beschrijving van "de macro-structurele 

eigenschappen van micro contexten". Dit behelst geen werking van een structuur die buiten het 

handelen staat. Giddens vat de presidentiële rede zo samen: "The ritual of social life should not 
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be regarded as an 'expression' of the properties of institutions; it is a form of activity establised 'in 

regard' of those institutions."78 

De structurering van een context komt volgens Goffman door het handelen tot stand, zoals 

bij een paar mensen die op straat staan te praten waar men vervolgens omheen loopt. Hij is 

geïnteresseerd in de vanzelfsprekendheid en zekerheid van het handelen waarmee contextuele 

aanwijzingen tot stand komen. Zijn selectie van onderzoeksmateriaal maakt dit duidelijk. Zoals de 

afloop van een razzia tijdens de Tweede Wereldoorlog die wordt beslist door de "courting couple 

dodge". Een SS patrouille is op zoek naar een terrorist, Starheim, van wie het signalement bekend 

is. Hij zit in de val in een boerderij als de patrouille nadert: "It was a moonlit evening. Starheim and 

Sofie left the farmhouse, their arms intertwined in a tender embrace, just a couple of youngsters 

making for the lovers' lane. The SS men let them pass and went on searching houses, barns, and 

haystacks."79 

Een voorbeeld van gedrag dat uit de toon valt staat in de verklaring van een getuige in het 

proces tegen de grootste Nederlandse verrader en meest succesvolle provocateur tijdens de 

Tweede Wereldoorlog. Anton van der Waals liep op een dag samen met de latere getuige, aan 

wie hij namen van verzetsmensen probeerde te ontlokken, over het Binnenhof in Den Haag. Hij 

keek ineens en voor de verzetsman zonder aanleiding naar een van de buitendeuren van het 

Binnenhof. Naar later bleek was dit de toegang tot de afdeling van de Sicherheitsdienst waarvoor 

hij werkte. Hij was kennelijk bang om gecompromitteerd te raken als daar een Duitse medewerker 

uitstapte die hem zou groeten.80 

Goffmans systematische analyses worden door Wittgenstein bevestigd. In een bespreking 

van een citaat uit de Philosophical Investigations, uit paragraaf 304 over gevoelsexpressies, geeft 

Hacker nog eens aan wat onder een context moet worden verstaan: "We need to look around, not 

behind - at the context and circumstances of use in the stream of life."81 Uit de net gegeven 

voorbeelden blijkt dat betekenis niet ontstaat door een expliciete of impliciete benoeming van de 

omgeving, maar door het gebruik van regels. De omgeving, zoals een door de maan verlicht 

laantje, wordt niet geïnterpreteerd. Dit geldt ook voor het verliefde gedrag: "Where a form of 

behaviour is an expression of something, it is misconceived to think of what it expresses as a 

hidden accompaniment that lies behind the behaviour."82 Betekenis is manifest in het handelen en 

ligt daar niet "achter", "but infuses it". 

Goffman geeft in de beschrijving van allerlei handelingssituaties aan dat de structurering 

van het sociale leven doortrokken is van een normativiteit waar sociologen zich nauwelijks een 

voorstelling van kunnen maken. Hij vergelijkt bijvoorbeeld het normale en hypothetische gedrag 

van een chauffeur van een lijkwagen. Dit voorbeeld doet uitkomen hoe subtiel gedrag is. Het is 

aanvaardbaar als de in het zwart geklede bestuurder aan de zijkant van de begraafplaats, bijna 

uit het zicht, een sigaret rookt. Goffman schetst de hypothetische situatie zo: "but he is likely to 

shock and anger the bereaved if he happens to flick his cigarette stub into a bush, letting it 

describe an elegant arc, instead of circumspectly dropping it at his feet."83 
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Actoren kunnen gebruik maken van "front and back regions" in de organisatie van de 

contextualiteit van het handelen. De gegeven voorbeelden van regionalisering zijn gekenmerkt 

door "front"; men is niet alleen in eikaars nabijheid, maar ook zichtbaar voor de anderen. Als 

beheerder van een kerk ben ik vertrouwd met wat Goffman typeert als "backstage". Na de uitvaart 

zijn de dragers daarbij "onder elkaar", als spelers achter een toneel. Voor een novice is de 

overgang abrupt als zij kort na het dragen van de lijkkist de handen in de zak steken, zich 

uitrekken of een shagje roken. Zo een situatie biedt de mogelijkheid tot reflexiviteit. Giddens maakt 

bezwaar tegen de aanduiding van dit handelen als "backstage", vanwege de connotatie, net als 

bij "façade", van een gebrek aan authenticiteit. Alsof men gekunsteld zou zijn en werkelijke 

gevoelens alleen achteraf toont. De dramaturgische metafoor is onvoldoende in staat de zekerheid 

en het vertrouwen waarmee men zowel in een "front-" als een "backregion" handelt tot uitdrukking 

te brengen. In Giddens' woorden: "It is precisely because there is generally a deep, although 

generalized, affective involvement in the routines of daily life that actors (agents) do not ordinarily 

feel themselves to be actors (players), whatever the terminological similarity between these 

terms."84 

Goffman voert geen psychologische verklaring aan voor de constitutie van betekenis. 

Mensen tonen zich vertrouwd met verschillende handelingsmogelijkheden. De beheersing van de 

normativiteit van gedrag die in zijn voorbeelden in het oog springt, geldt voor elke vorm van 

handelen. Hij oppert als verklaring dat we ons vrijwel niet bewust zijn van deze fijnzinnigheid van 

ons gedrag: "Perhaps this blindness is partly due to the fact that as performers we are often more 

conscious of the standards which we might have applied to our activity but have not than of the 

standards we unthinkingly (cursivering C.N.) apply."85 Goffmans werk kan inderdaad worden 

beschouwd als een vervolg op de latere filosofie. Wittgenstein brengt onjuiste filosofische 

vooronderstellingen aan het licht en hij laat in zijn voorbeelden ook de feitelijke structurering van 

het sociale leven zien. 

De derde overeenkomst die Giddens herkent in de plaats die de sociologie volgens 

Goffman moet innemen, betreft het onderzoek naar de "contextualiteit" die met het handelen tot 

stand komt. Hij stelt vast dat Goffmans onderzoeksaanpak doorgaans verloopt volgens een sociaal 

strategische analyse. Hij past impliciet epochè's toe, waarin de constitutie van de betekenis van 

het handelen in aanmerking is genomen. 

Goffman gebruikt hier en daar een ongelukkige terminologie, zoals "backstage". Uit de 

methode en de aard van de gegevens die worden verzameld blijkt echter dat hij, zonder zich dat 

geheel te realiseren, in feite ook nog het epoche van een institutionele analyse veronderstelt. 

Giddens' conclusie luidt: "So long as we do not accept Goffman's formulation of the autonomy of 

the interaction order, but think rather in terms of the intersection of varying contexts of co-

presence, connected together by the paths that individuals trace out across locales in which they 

live their day-to-day lives, it is not far-fetched to see a resemblace between the work of Goffman 

and that of Braudel."86 Giddens licht zo, in zijn commentaar op de rede van Goffman, de kern van 
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"The Constitution" toe. In zijn hoofdwerk zelfwijst hij omgekeerd op de theoretische verwantschap 

tussen het werk van de historicus Braudel en Goffman. Beiden gaan impliciet uit van een "duality 

of structure". Daar merkt hij eerst de "duality of structure" in Braudels werk op en geeft daarna de 

overeenkomst met Goffman aan.87 Schijnbaar richt Goffman zich op het voorbijgaande en Braudel 

zich op de "longue durée" van de leefpatronen in beschavingen. Uit de analyse van beider werk 

blijkt echter: "the nature of day-to-day social life and more specifically the modes in which everyday 

social activity is implicated in very broad patterns of institutional reproduction."88 

Uit dezelfde sociologisch historische school kan een illustratie worden gegeven van deze 

overeenkomst. Door George Duby en een aantal van zijn medeauteurs wordt zowel een 

"institutionele-" als een "gedragsanalyse" uitgevoerd. In hun project "A History of Private Life" staat 

bovendien de contextualiteit van betekenis centraal waardoor de "sociale-" en "systeemintegratie" 

met elkaar verbonden zijn. De hoofdlijn in het onderzoek is: "the history of space in the process 

of becoming private". De analyse richt zich op de ontwikkeling in Europa van de gedachten en 

gevoelens die samengaan met het historisch begin van het sociale verschijnsel van intimiteit. 

Vanaf de middeleeuwen verandert "collective privacy" in een "personal privacy". Een ruimtelijke 

differentiatie gaat samen met een toenemende reflexie op de relatie die men met anderen heeft. 

Dit blijkt uit de opkomst van persoonlijke brieven en autobiografieën. Er komt in een lokaliteit van 

handelen een overgang tot stand van één ruimte, waarin tijdens de feodaiiteit alle leden van een 

huishouden dag en nacht leven, naar persoonlijke leefruimten. Duby vat de transformatie na de 

elfde eeuw als volgt samen: "A new conception of private life developed imperceptibly in the midst 

of the gregarious family. From now on privacy meant being oneself among others, in one's own 

room, at one's window, with one's own property, one's own purse, and one's own faults -

recognized and pardoned - as well as one's own dreams, inspirations, and secrets."89 

De relatie tussen "The constitution of Society" en het toelichtende artikel over het belang 

van Goffman kan direct worden gelegd. Giddens begint daar de uitleg van de "duality of structure" 

in diens werk en van Braudel met de zinsnede: "Wholly incompatible figures, one might think, and 

even to mention them in one breath seems faintly ludicrous".90 Aan deze accentuering van de kern 

van de structuratietheorie zou geen kritiek voorbij moeten kunnen gaan. De critici zien geen 

baboeshkapop in Goffmans werk en Giddens' theorie wordt in hun duidingen, ondanks zijn 

toelichtingen, een dorp van Potemkin. De drie hoofdpunten uit Giddens' bespreking van Goffmans 

presidentiële rede van intentionaliteit, structurering en het onderzoek naar de contextualiteit van 

het handelen zijn hiermee aan bod gekomen. Door de impliciete overeenkomsten met de 

interpretatie die Goffman van zijn eigen werk geeft is de ontwikkeling van de structuratietheorie 

nog eens toegelicht. Diens concepten kunnen worden aangescherpt. Een belangrijke aanvulling 

op de door Giddens' geconstateerde sociaal theoretische affiniteit is de expliciete ondersteuning 

van de institutionele handelingstheorie door de recente interpretatie van de latere filosofie. 

De kritiek op Giddens' werk doet vreemd aan indien men de passages in aanmerking 

neemt die de critici links hebben laten liggen. Als de ontwikkeling van het uitgangspunt van de 
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structuratietheorie wel wordt gevolgd met de toelichtingen die daar later op zijn gegeven, blijkt dat 

Giddens een drieluik tot stand heeft gebracht in plaats van de onvolkomen voorstelling van Cohen 

en de andere critici. Het methodologische epoche waardoor een zijpaneel ontstaat, heeft geen 

betekenis indien men de centrale voorstelling van de triptiek uit het oog verliest. 

De uitkomst van de bespreking van het artikel over Goffman is dat met de plaats en 

betekenis van zijn benadering het beeld dat de critici van de structuratietheorie hebben gegeven 

bij herhaling gecorrigeerd is. Diens werk blijkt een institutionele handelingstheorie te 

veronderstellen en in grote trekken de structuratietheorie in zich te dragen. Niet alleen de productie 

van regels, zoals Giddens eerst dacht, maar ook het voortbrengen daarvan is impliciet in Goffmans 

analyse aanwezig. Er worden geen intenties opgevoerd om de betekenis van handelingen te 

verklaren. Zijn werk is voor Giddens steeds een referentiepunt geweest. Het referentiekader is 

gedurende "het project" steeds duidelijker geworden. In de "New Rules" is nog de tekortkoming 

geconstateerd dat het bestaan van instituties door Goffman niet is verantwoord. Als de relatie 

tussen institutioneel handelen en structuratietheorie eenmaal is geformuleerd, geldt dit oordeel niet 

meer. In "Central Problems" en "The Constitution" heeft Giddens "context" met de daarbij horende 

begrippen kunnen ontwikkelen, die verwijzen naar de institutionele handelingstheorie over de 

constitutie van betekenis. De ontwikkeling van de inhoud van het referentiepunt en het kader is 

niet gevolgd door de critici. Het doel is sociologisch onderzoek mogelijk maken. Nu de 

grondtrekken van de structuratietheorie bekend zijn, blijkt dat Archers kritiek onterecht is dat de 

structuratietheorie niet op onderzoek is gericht. Het resultaat van Giddens' theoretisch project is 

dat dramaturgische en andere metaforen als "backstage", "presentation", "marker" vervangen zijn 

door de structuratiebegrippen. 

Het belang van de onderbouwing van Goffmans benadering kan makkelijk worden 

misverstaan indien de twee punten van kritiek niet worden aangestipt die veel zijn geuit op de 

latere filosofie en Giddens met zijn typisch Wittgensteiniaanse uitgangspunt. Het eerste punt is een 

"relativisme" waardoor geen wetenschappelijke generalisaties tot stand kunnen komen. 

Onderzoeksresultaten moeten authentiek zijn en hun draagwijdte kan daardoor niet veel groter zijn 

dan hetgeen de informant over een cultuur aan de onderzoeker meedeelt. Het tweede punt is een 

"antirealisme". De onlangs overleden socioloog Ernest Gellner is een vertegenwoordiger van deze 

kritiek die door zijn grote gezag veel invloed heeft.91 Beide punten zijn gebaseerd op een 

linguïstische interpretatie van de latere filosofie en van Giddens' werk vanuit de "eerste richting". 

Het is inmiddels duidelijk geworden dat deze kritiek geen echt Wittgensteiniaans doel treft omdat 

er een geheel ander uitgangspunt bestaat. Desondanks zal hier om elk misverstand te vermijden 

kort worden aangegeven waarom de kritiek niet geldt voor de latere filosofie en de "tweede 

richting" van interpretaties. 

De structuur van de "logic of meaning" sluit een relativisme uit. Een structuur van regels 

is autonoom. De lagere taalspelen daarin zijn fundamenteel, maar een "techniek" van handelen 

houdt via de interpretatiemogelijkheid van gevolgde regels de toegang tot hogere taalspelen in 
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zich. Uitgaan van de betekenis die in een "practice" wordt geconstitueerd, houdt geen relativisme 

in of een zich beperken tot uitspraken die binnen het gezichtsveld van de "lay-actor" vallen. 

Sociologisch onderzoek volgens de structuratietheorie geeft een kritische toevoeging van de 

mogelijkheden tot discursiviteit aan de actor. Het model hiervoor is de dubbele hermeneutiek. 

Aandacht voor de "knowledgeability" van de actor is niet tegengesteld aan de doelstelling van 

generaliserend sociologisch onderzoek. Met resultaten van dat onderzoek kunnen de 

mogelijkheden tot reflexie juist worden verrijkt. 

Het toeschrijven van een "antirealisme" aan Wittgenstein is eveneens een misvatting. 

Baker en Hacker interpreteren paragraaf 242 van de "Philosophical Investigations" zo: "Our 

agreement does not determine truth - that is up to the world." Hun toelichting luidt verder dat niet 

"agreement" of overeenkomst in oordeel onze methoden van meten bepaalt. De methode is een 

norm die wij allemaal volgen bij het meten. Wittgenstein wijst op: "an agreement over the method 

of application, hence an agreement in the practice of measuring".92 Giddens reageert op de 

onjuiste typeringen van de latere filosofie met de uitspraak: "that Wittgenstein was not a relativist". 

Hij accepteert de algemene ervaring van een externe realiteit, maar wijst de directe reflexie van 

die ervaring in taal af. Giddens vat zijn filosofie op dit punt als volgt samen: "Meaning is not built 

up through descriptions of external reality, nor does it consist in semiotic codes ordered 

independently of our encounters with that reality. Rather, 'what cannot be put into words' -

interchanges with persons and objects on the level of daily practice - forms the necessary condition 

of what can be said and of the meanings involved in practical consciousness".93 

Een belangrijk concept uit de institutionele handelingstheorie is nog niet besproken. De 

plaats die het begrip in moet nemen is al wel bepaald. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Webers 

benadering kan "macht" volgens deze handelingstheorie niet intentioneel zijn en moet als reciprook 

worden gedefinieerd. Daar is al naar verwezen bij de discussie over "integratie" tussen actoren en 

collectiviteiten. Integratie is toen omschreven als een "reciprocity of practices". Giddens omschrijft 

"structure" doorgaans kortweg als een geheel van regels. Voluit luidt de omschrijving "rules and 

resources". Macht is intern verbonden met een "practice": "The exercise of power is not a type of 

act; rather power is instantiated in action, as a regular and routine phenomenon".94 De 

"knowledgeability" van regels wordt door hem opgevat als bronnen of "resources" voor het 

handelen. De mate waarin over bronnen kan worden beschikt verschilt. De regels die in "practices" 

van handelen worden voortgebracht houden altijd tegelijkertijd zulke machtsverschillen in. 

Tussen mensen en ook organisaties bestaan met andere woorden reciproke of wederzijdse 

relaties van autonomie en afhankelijkheid. Macht bestaat uit verschillen in de beheersing, de 

beschikking en het kunnen volgen van een structuur van regels: "a person or party who wields 

power could 'have acted otherwise', and the person or party over whom power is wielded, the 

concept implies, would have acted otherwise if power had not been exercised.'"95 De potentialiteit 

van handelen van een "practice" betekent dat actoren in een machtsrelatie, hoezeer zij ook worden 

gedomineerd, altijd anders kunnen handelen. Een slaaf is in de relatie met zijn eigenaar nooit 
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geheel machteloos. Door zijn beheersing van een techniek van handelen kan hij zich wel of niet 

schikken naar de overheersing van de eigenaar. 

In een roman van Marguerite Yourcenar weigert een van keizer Hadrianus' trouwste slaven 

het bevel van zijn meester om hem te vergiftigen. Met dit voorbeeld is geïllustreerd dat de kennis 

om naar een andere regel te handelen altijd aanwezig is en de betekenis van macht niet in 

intenties en motivatie ligt. De handeling van de slaaf draagt zijn betekenis in zich. Die betekenis 

ontstaat niet door zijn motivatie om bijvoorbeeld te vermijden de volgende morgen als de 

moordenaar te worden aangewezen ofwel dat de meester hem te lief is voor de daad. Giddens 

stelt vast dat vrijwel alle definities van macht binnen het dualisme vallen en daarom onjuist zijn. 

Een bepaling van belangrijke punten waarop hij afwijkt van dat soort definiëringen en de relevantie 

daarvan is mogelijk in een vergelijking met Weber. Diens definitie van macht en bureaucratisering 

is invloedrijk en wordt door veel auteurs gevolgd. Giddens kritiek op zijn benadering is zowel 

sociaal theoretisch als empirisch van aard. Weber geeft een subjectivistische en intentionele 

omschrijving. In de "New Rules" huldigt Giddens de opvatting dat macht niet met intenties kan 

worden gedefinieerd.96 In "Central Problems" onderbouwt hij dit standpunt met de regelgeleidheid 

uit de latere filosofie. 

De kern van Webers definitie is het willen en kunnen beheersen van het handelen van 

anderen zelfs tegen hun eigen wil in. De door hem vastgestelde kenmerken van een bureaucratie 

zijn een hiërarchische machtsopbouw en een beleid aan de hand van geformaliseerde regels. 

Deze regels met hun oriëntatie op efficiency en uniformiteit maken een rationalisering van arbeid 

mogelijk. Dit is de bevrijdende kant van Webers visie van de ontworsteling aan de macht van 

tradities. Aan de andere kant bestaat het benauwende perspectief van een samenleving 

gedomineerd door bureaucratische molochen omdat daar alleen plicht heerst die geen andere 

visies toelaat. Bijna een eeuw later is dit niet uitgekomen. Integendeel, grote bedrijven en 

ministeries onthiërarchiseren en verantwoordelijkheden worden gedelegeerd aan teams die 

zelfstandig kunnen werken. 

Het beeld dat Weber heeft geschetst is volgens Giddens niet uitgekomen omdat hij geen 

rekening heeft gehouden met expertise en de rol die experts spelen in de modernisering. Hun 

oriëntatie in een organisatie staat haaks op plicht. Giddens doelt niet op een formele 

deskundigheid of een professionele status maar op een "reciprocity of practices". Zijn omschrijving 

is contextafhankelijk: "An expert is any individual who can successfully lay claim to either specific 

skills or types of knowledge which the layperson does not possess."97 De deskundigheid die zij 

behartigen en ontwikkelen vereist niet alleen stabiliteit maar ook openheid van beleid en flexibele 

inzet van onderdelen van een organisatie. Prestaties van experts worden wel door de leiding 

beoordeeld, maar uiteindelijk wordt de kwaliteit van hun adviezen door een extern forum bepaald. 

Deskundigheid bestaat bij gratie van het geloof dat het "hoe te handelen" niet vast staat, maar 

altijd voor verbetering vatbaar is. Expertise is "disembedding". Hieronder verstaat hij: "In an ideal-

132 



Begrippen, critici en uitgangspunten van de structuratietheorie 

typical way, it could be said that all forms of 'local knowledge' under the rule of expertise become 

local recombinations of knowledge derived from elsewhere."98 

Giddens kritiek is belangwekkend omdat op grond daarvan alternatieve hypotheses kunnen 

worden ontwikkeld voor onderzoek dat in de geest van Weber wordt verricht. Een van de 

bekendste contemporaine sociologen die zijn definitie helemaal volgt is George Ritzer. Hij ziet de 

rationalisering van de huidige moderne samenleving als een vanzelfsprekend uitvloeisel van zijn 

ideeën. Ondernemingen en bedrijfsonderdelen kunnen weliswaar tegenwoordig zelfstandig 

werken, maar onder een regime dat geheel overeenkomt met Webers these van de toenemende 

rationalisering. Hij typeert Webers uitgekomen voorspelling als de "McDonaldization of society". 

De zelfstandigheid van de ondernemingen of bedrijfsonderdelen is door de "franchising" formule 

in de typering tot uitdrukking gebracht. Met McDonaldization wil Ritzer echter verder duidelijk 

maken dat de instellingen waarmee wij "van het begin tot het einde van ons leven" te maken 

hebben in toenemende mate rationaliseren en aan gedetailleerde geformaliseerde regels moeten 

voldoen. Behalve de "efficiency", de "uniformering" als resultaat van de kwantificering van elk facet 

van het productieproces kunnen als kenmerken worden genoemd als de voorspelbaarheid of 

betrouwbaarheid van de dienstverlening en de uitsplitsing van elke taak in deelhandelingen. 

De kritiek van Giddens op Webers concept van macht houdt in dat het de vraag is of deze 

dwangbuis zich in de huidige samenleving in de mate voordoet als Ritzer ons voorhoudt. Hier zal 

een voorbeeld worden gegeven dat bij zijn visie past. Het is een bedrijf dat zich bezig houdt met 

het einde van het leven: de Texaanse "Service Corporation International" (SCI), de grootste 

uitvaartonderneming ter wereld. Ritzer afficheert de SCI als McDeath. De onderneming kent een 

enorme groei. Hij kan deze niet bijhouden. In de herziene druk van het boek over de 

"McDonaldization" wordt een totaal van 850 uitvaartcentra genoemd. Toen het uitkwam waren de 

1000 vestigingen van de overname in 1995 van de "Pompes Funèbres" in Frankrijk niet bijgeteld. 

Het totaal lag in 1996 op 3400 uitvaartcentra, begraafplaatsen en crematoria. De SCI is 

internationaal de meest geëxpandeerde onderneming op dit gebied, maar op geen van de 

plaatselijke markten monopolist. Ritzer typeert de uitvaart die in de naaste toekomst door deze 

onderneming wordt georganiseerd als een lopende band, korte diensten, snelle afvoer, 

uniformering en bij crematies wellicht een afschaffen van de dienst: "Sometimes people will have 

a service afterwards with the cremated remains sitting on the altar in a little casket."99 

Hij baseert deze voorstelling van zaken voornamelijk op zijn sociaal theoretisch 

uitgangspunt. Feiten of analyses van de bedrijfsvoering van de SCI vermeldt hij niet, alleen wat 

indrukken uit krantenartikelen over de uitvaartindustrie in het algemeen. Dit gebrek aan gegevens 

kan men compenseren door gebruik te maken van informatie die het bedrijf zelf aan haar 

aandeelhouders verstrekt. De jaarverslagen wijzen op de relevantie van onderzoek in de richting 

die Giddens aanbeveelt en een mogelijk scherpe correctie van het beeld dat Ritzer van deze 

"McDeath" schetst. Volgens haar eigen verantwoording luistert de onderneming naar allerlei 

experts die adviseren over de ontwikkeling van de mode in lijkwaden en design-doodskisten en 
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alternatieve diensten. Men kan hierbij denken aan de deskundigen van het Groninger museum. 

Zij hebben onlangs advies gegeven over de inrichting van Nederlands eerste design-rouwsuite bij 

een ander bedrijf, de "Begrafenis- en Crematievereniging Algemeen Belang", met 

kunstvoorwerpen, een verhoogd podium voor de overledene, een luxe canapé voor de 

achterblijvers en voorzieningen als video, stereo en een koelkast. Informatie hierover kan men 

verkrijgen via de "Uitvaarttelefoon". 

Het modern bureaucratische karakter dat de SCI volgens Ritzer heeft, vloeit voort uit haar 

machtige positie op de markt. Een versterkte rationalisering is mogelijk omdat zij op haar grote 

markten niet te duchten heeft voor veel concurrerentie. Daartegenover stelt SCI dat de grotere 

schaal van haar activiteiten samengaat met een toename van de diversiteit in de dienstverlening. 

Men is met behulp van expertise in staat om in te spelen op allerlei cultuurverschillen zoals tussen 

de doorgaans nog sobere Nederlandse traditie en een kleurrijke Aziatische uitvaart. De 

"uniformering" van de uitvaart en de "snelle afvoer" van de overledene die Ritzer aan de hand van 

Weber heeft voorspeld lijken juist uit den boze. Zowel empirisch als sociaal theoretisch is hiermee 

de kritiek geïllustreerd van Giddens op de invulling van "macht" in de Weberiaanse traditie. De SCI 

legt de klant geen standaarddienst op maar lijkt juist op grote schaal rekening te kunnen houden 

met verschillende wensen aan de vraagkant van de markt. Giddens gaat niet uit van "intenties" 

maar van een potentialiteit van handelen die in meer of mindere mate bij alle betrokkenen in een 

machtsrelatie aanwezig is. Een belangrijk kenmerk van de internationaal opererende SCI is het 

overal kunnen toepassen van expertise die aan locale handelingscontexten wordt ontleend. Dit 

kenmerk valt geheel buiten het theoretisch gezichtveld van Ritzers "McDeath". 

Giddens gebruikt in zijn institutionele handelingstheorie een begrip dat mogelijk in 

tegenspraak is met de inhoud van de latere filosofie of in ieder geval verkeerd kan worden 

begrepen. Het is "consciousness" dat gecombineerd met "discursive" en "practical" voorkomt Hij 

duidt hiermee op het routinematig handelen van mensen met alle daarbij inbegrepen subtiliteit. 

Discursiviteit houdt in dat regels onder woorden worden gebracht en gedrag is verantwoord. Later 

verwijst hij in zijn onderzoek naar moderniteit met "reflexie" en "interpretatie" naar deze hogere 

taalspelen. Met "consciousness" loopt Giddens net als bij het concept structuur het risico van 

misverstand omdat er andere en gevestigde betekenissen in omloop zijn.Teneinde de door hem 

bedoelde betekenis te vatten moet men zich daarvan distantiëren. Goffman staat voor eenzelfde 

dilemma bij de keuze van de juiste terminologie. Hij noemt het routinematig handelen "unthinking" 

om associaties met een cognitief bewustzijn en het leren van een vaardigheid te vermijden. 

"Unthinking" is voor hem echter het tegendeel van "onbezonnenheid". Giddens wil net als bij 

"gedachtenloos" een verbinding met cognities vermijden. Hij definieert "consciousness" als 

"geheugensporen". 

De algemene omschrijving van cognities luidt dat zij optreden voorafgaande aan het 

handelen. Hij stelt, overeenkomstig zijn kritiek op intentie als een aparte verklaringsgrond,100 dat 

een activering van een geheugenspoor niet voorafgaat aan een handeling maar daarmee 
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gelijktijdig optreedt. Giddens legitimeert zijn opvatting van een "gelijktijdigheid" met de latere 

filosofie en heeft deze uitgewerkt in het concept "contextualiteit". Hij haalt in algemene zin in 

"Central Problems" en in toelichtende artikelen Wittgenstein als ondersteuning aan. Hij stelt daar 

hoe tijd en ruimte deel uitmaken van het handelen bij de "setting" van een context: "It is in the time-

space settings which agents make use of in order to organize their day-to-day social activities that 

we find the origins and the nature of meaning."101 Giddens legt er met "use" de nadruk op dat dit 

een activiteit van de "agent" is. De gelijktijdigheid houdt in dat het "heden" geen apart moment is, 

net zo min als verleden en toekomst. De betekenis van "toekomst" en "verleden" wordt in het 

handelen geconstitueerd. Tijd en geheugen zijn geen opeenvolging van momenten. Hij omschrijft 

de relatie tussen deze opvatting van "heden" en geheugen als volgt: "If the 'present' is not cut off 

from the flow of action, 'memory' can be nothing other than a way of describing the 

knowledgeability of human agents."102 Op zijn conceptualisering van tijd zal straks bij "moderniteit 

en structurering" verder worden ingegaan. 

Een omschrijving als "geheugensporen" kan toch de suggestie wekken een onderdeel te 

zijn van een verklaring voor het "begrijpen" van gedrag. Ter Hark is nagegaan welke plaats in de 

latere filosofie aan geheugen is gegeven bij de vorming van betekenis. Deze plaats wordt door 

Wittgenstein op een vergelijkbare wijze vastgesteld als bij de kritiek op intenties als een psychisch 

verschijnsel. Ook nu spelen misvattingen over alledaagse concepten in de argumentatie een 

belangrijke rol. Het zo net in het citaat uit Giddens werk aangehaalde gebruik dat de actor van tijd 

en ruimte maakt, wordt ondersteund door een kritiek in de latere filosofie op de theorie van de 

psycholoog Köhler over geheugensporen. Wittgenstein bestrijdt daarin niet dat gedachten 

verbonden zijn met een samenhangend geheel van impulsen in het zenuwstelsel of de hersenen. 

Zijn bezwaar geldt Köhlers aanname van een intermediair niveau waarop daarna iets zou 

gebeuren: "the emphasis is on something happening in the brain after a system of impulses 

correlated with thoughts has arisen."103 Dit "intermedium" zou zo functioneren dat het uit zich zelf 

de juiste relatie legt tussen een gebeurtenis uit het verleden en de herinnering daaraan. Voor de 

werking van geheugensporen gebruikt hij de metafoor van een boek: "according to which brain 

processes ... write their history chronologically, so that, as page is laid on page, each page gives 

the description of a moment, and the sequence of pages, from bottom to top, tells us of past time 

from far back up to the present."104 

Geheugensporen zouden werken als een standaard die bepaalt welke gebeurtenis bij een 

herinnering hoort. Het geheugen zou als het ware een pakhuis zijn. Als kritiek op dit 

veronderstelde "intermedium" en "to deantropomorphize the brain" stelt Wittgenstein de vraag of 

de spoel van een dictafoon zich tijdens het afdraaien herinnert wat is opgenomen. Er doet zich 

geen causaal proces voor waardoor wij correct naar het verleden verwijzen. Die relatie wordt door 

het handelen op het moment zelf gelegd. Ter Hark concludeert over de kritiek op Köhler: "His 

answer to Köhler's question 'Now, why does the present perceptual experience make contact with 

the trace of the right earlier experience?" would be, that the contact is not made independently of 
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us, but that we actually make the contact."105 Hetgeen Giddens heeft geschreven over 

geheugensporen, spreekt deze interpretatie van Ter Hark niet tegen en wijst niet op het volgen van 

een verklarende benadering van de constitutie van betekenis via dat begrip. 

Bij de beoordeling van Cohens toevoeging aan het werk van Giddens is gebleken dat de 

voorstelling die hij van de structuratietheorie geeft bestaat uit twee los van elkaar staande delen 

omdat de wijze waarop betekenis wordt geconstitueerd niet is opgemerkt. Dat geldt ook voor de 

andere critici. Uit de artikelen waarin de institutionele handelingstheorie wordt toegelicht komt 

daarentegen het "drieluik" van Giddens duidelijk naar voren met de handelingstheorie in het 

centrum. De twee methodologieën voor de analyse van strategisch gedrag en instituties zijn 

hiervan afgeleid. Zij kunnen slechts worden gehanteerd als men vasthoudt aan de voorstelling in 

het "centrale panel" van de betekenis van de handelingen. Hetzelfde geldt voor het onderscheid 

tussen syteem- en sociale integratie. De critici constateren vaagheid en onduidelijkheid in de 

begrippen die Giddens hanteert. Dit oordeel berust op een misverstand waardoor de 

probleemstelling en de resultaten van zijn theoretisch project niet zijn begrepen. Het doel in zijn 

onderzoek is nagaan hoe met Wittgensteiniaanse begrippen als "practice", "rule" en "structure" 

sociologische begrippen kunnen worden geijkt. De critici herkennen de probleemstelling van de 

ontwikkeling van een institutionele handelingstheorie niet en zien een poging tot synthese van 

objectivistische en subjectivistische uitgangspunten. Het misverstand ontstaat mede omdat de 

critici een ander paradigma hanteren. Daardoor wordt het theoretisch dualisme dat voor Giddens 

slechts een onderdeel van de relevantie van zijn project vormt, de probleemstelling. 

Giddens is bedacht op dit verschil in taalgebruik. Dat komt scherp naar voren in de 

waarschuwing voor het verkeerd begrijpen van een metafoor voor de regelmatigheid van gedrag. 

De vergelijking die hij maakt is dat de structurele kenmerken van gedrag kunnen worden gezien 

als de structuur van een gebouw. Beide hebben een herkenbaar patroon. Een te strikte toepassing 

van de metafoor is echter misleidend. Giddens verwijst met het begrip structuur niet naar de vaste 

onderliggende vorm van handelingspatronen zoals de gewoonte is in het paradigma van de critici. 

Vanaf het begin is in de institutionele handelingstheorie "social", de trouwe metgezel van 

"structure" in de sociologie, weggelaten. Onjuiste associaties kunnen hierdoor worden vermeden. 

Hij legt het verband tussen "structure" en samenlevingen zo: "We should understand human 

societies to be like buildings that are at every moment being reconstructed by the very bricks that 

compose them. The actions of all of us are influenced by the structural characteristics of the 

societies in which we are brought up and live; at the same time, we recreate (and also to some 

extent alter) those structural characteristics in our actions."106 Met de vergelijking wil Giddens erop 

wijzen dat handelen institutioneel is en niet eerst gebaseerd moet worden op een bepaalde 

consensus of een soort cognitie. Betekenissen of structurele verbindingen van "het gebouw" zijn 

met "het bouwen" gegeven en bestaan alleen als activiteit. 

De moeite die het heeft gekost, zoals Giddens aangeeft, om "The Constitution" te schrijven, 

heeft waarschijnlijk te maken met de paradigmatische omslag in de inhoud van de sociaal 
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theoretische begrippen die hij introduceert. Door de "bricks" in de vergelijking met een gebouw 

wordt een andere betekenis aan de structurele kenmerken van het handelen gegeven dan 

gebruikelijk is. Daarnaast moesten de twee methodologische hoofdlijnen in de structuratietheorie 

worden uitgezet en verbonden met deze begrippen. Met de institutionele analyse is het 

methodologisch vizier bij het regelgeleid handelen gericht op reproductie. Bij de sociaal 

strategische analyse gaat de aandacht uit naar het mobiliseren door actoren van een structuur van 

regels. Met het begrip "duality of structure" is aangegeven dat de reproductie en deze 

mobiliserende productie door actoren in werkelijkheid een eenheid vormen. "Sociale integratie" 

betreft face-to-face contacten. De conceptualisering van "systeem integratie" houdt rekening met 

de omstandigheid dat sociale groepen en collectiviteiten niet dezelfde ruimte innemen, maar elkaar 

in een "practice" van handelen wel kunnen beïnvloeden. De critici laten ten eerste zijn sociaal 

theoretische begrippen samenvallen met de twee methodologieën. Vervolgens laten zij de 

epochè's en de regelgeleidheid van het handelen weg en maken van Giddens drieluik een diptiek. 

Zij reduceren de resultaten van het theoretisch project tot een dualistische problematiek of een 

poging tot een combinatie van een micro-niveau met een macro-niveau. 

De samenhang in het "drieluik" van Giddens valt op in zijn toelichting op het werk van 

Goffman. Daarin kan de ontwikkeling van de institutionele handelingstheorie worden gevolgd. De 

kritiek uit 1976 in de "New Rules" op Goffmans werk is dat er geen aandacht is geschonken aan 

de institutionele dimensie van het handelen. In "The Constitution" uit 1984 is Goffmans benadering 

echter een geïntegreerd deel van de structuratietheorie. Giddens constateert daar: "We can learn 

a lot from Goffman about how the most deeply sedimented institutions are reproduced; Goffman 

is not aptly regarded as the theorist of the trivial or the ephemeral".107 Hij heeft zich meer gericht 

op een strategische gedragsanalyse, maar duidelijk als methodologische aanpak waarbij het 

centrale paneel van het drieluik met de institutionele handelingstheorie de basis van de analyse 

blijft. Met deze herwaardering is in Giddens werk de overgang gemarkeerd van de ontwikkeling 

van een filosofisch inzicht naar wetenschappelijke toepassing en integratie daarvan met de 

theorievorming van andere sociologen. Cohen merkt de herwaardering van het werk van Goffman 

op, maar begrijpt de crux niet omdat hij, evenals de andere critici, niet op de argumentatie 

daarvoor in "Central Problems" en de latere toelichtingen ingaat. 

Het antwoord in dit onderzoek naar de mogelijkheid een institutionele handelingstheorie 

op het latere werk van Wittgenstein te baseren is duidelijk positief. Giddens' handelingstheorie is 

in overeenstemming met de latere filosofie en zijn sociaal theoretische hoofdbegrippen volgen 

weer uit die theorie evenals de twee methodologieën. Verder worden geen specifieke kenmerken 

van zijn structuratietheorie besproken. Dat valt buiten de probleemstelling van dit onderzoek en 

is aan anderen. Bovendien zou dit een herhaling van begrippen inhouden terwijl de kenmerken 

allemaal duidelijk door hem zijn toegelicht en zelfs in een glossarium zijn geplaatst. De lectuur en 

toepassing daarvan kan voortaan meer vrucht afwerpen nu vaststaat wat de basis van Giddens 

begripsvorming is. Zijn handelingstheorie is fundamenteel voor de sociale theorievorming. Na deze 
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vaststelling is het van belang na te gaan wat de consequenties van deze grondslag voor de 

sociologische praktijk zijn, zoals de conceptualisering van sociale verschijnselen in het onderzoek. 

De relevante vragen die in dat kader verder zullen worden beantwoord zijn (1) welke 

verheldering de institutionele handelingstheorie kan geven in het onderzoek naar modernisering 

dat evenzeer is doortrokken van het dualisme108, (2) wat de gevolgen van een overstijging van het 

dualisme voor de methodologie van het onderzoek zijn. Voor de beantwoording van deze tweede 

vraag is een onderwijssociologisch voorbeeld gekozen, (3) kunnen er conceptuele consequenties 

voor de sociologische theorievorming worden opgemerkt van duidingen van de latere filosofie uit 

de "eerste" en de "tweede richting". Als voorbeeld is "burgerschap" gekozen omdat de 

conceptualisering hiervan middenin de belangstelling staat. 

Giddens geeft geen exclusieve plaats aan de structuratietheorie. Hij richt zich op een 

aansluiting bij theorieën en onderzoeksresultaten waarin een methodologisch epoche geldt, zoals 

in het geval van Goffman. De drie vragen zijn daarom mede bedoeld om verwante theorievorming 

op te kunnen merken of te illustreren hoe aanvulling van bestaande theorievorming vanuit de 

overstijging van het dualisme mogelijk is. 

3.3. Moderniteit en structurering 

De belangstelling voor theorieën over moderniteit neemt toe. Hoezeer blijkt bij de neo-

functionalist Münch die het werk van Talcott Parsons weer in de schijnwerpers probeert te krijgen. 

Hij wordt de belangrijkste onderzoeker van de moderne samenleving genoemd. De aanduiding 

past in een theoretische trend maar is misleidend. Parsons heeft industriële samenlevingen 

bestudeerd, waarin het grootste deel van de beroepsbevolking werkzaam is in de 

kapitaalgoederensector. In de huidige moderne samenlevingen is gemiddeld zeventig procent van 

de beroepsbevolking werkzaam in dienstverlenende sectoren van de economie en besteden 

bedrijven meer aan informatietechnologie dan aan machines. Er zijn meer redenen om de 

sociologie van de industriële maatschappij niet met theorievorming over de huidige modernisering 

te verwarren. 

In de industriële maatschappij bestaat een simpele vorm van reflexiviteit, terwijl de basis 

van de hoog-moderne maatschappij een complexe reflexiviteit is. Door inzichten uit Parsons' werk 

zonder meer te extrapoleren wordt het kenmerkende van deze verandering aan het oog 

onttrokken. Zijn werk past bij een optimisme over stuurbaarheid in het industriële tijdperk. Giddens 

onderzoekt de mogelijkheden van de politiek onder de conditie van een toegenomen 

onvoorspelbaarheid. De complexiteit van het handelen maakt het alledaagse sociale leven 

ondoorzichtig: "New areas of unpredictability are created quite often by the very attempts that seek 

to control them".109 

De keuze voor onderzoek naar modernisering als illustratie van de toepassing van de 

structuratietheorie ligt voor de hand. Giddens heeft hier vier boeken aan gewijd. De laatste 
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publicatie staat in de bundel essays waar net uit is geciteerd met verder bijdragen van Ulrich Beck 

en Scott Lash. De titel "Reflexive Modernization" geeft een centrale lijn in Giddens' werk over 

modernisering weer. Hij gebruikt voor de hoogmoderniteit het beeld van een voortrazende 

"juggernaut". Dit type vrachtwagen kan met zijn gigantische wielen op allerlei typen van terrein 

rijden. Het beeld wijst op het feit dat in de constituering van een handelingspraktijk tijd belangrijker 

is dan ruimte. Het belang van het aspect tijd is toegenomen door geografische mobiliteit en de 

ontwikkeling van de informatietechnologie. Een toerist die in het binnenland van Serawak een 

"longhouse" van Dajaks bezoekt, hoeft bijvoorbeeld niet gek op te kijken als door een bewoner een 

live-uitzending van slalomskieën uit Zwitserland wordt gevolgd. 

Met het probleem van het sturen van een voortrazende juggernaut worden de onbedoelde 

gevolgen van het handelen tot uitdrukking gebracht. Effecten van de ene handelingspraktijk 

vormen de onvoorzienbare handelingsvoorwaarden in een praktijk elders. Deze onderlinge 

beïnvloeding kan zich vrijwel onmiddellijk en wereldwijd voordoen. Bij een belangrijke gebeurtenis 

in Amerika, terwijl de effectenbeurs van New York al gesloten is, kan de invloed op de 

Amerikaanse economie een paar uur later al worden afgeleid uit de openingskoersen op de beurs 

in Tokio. Onbedoelde effecten doen zich veelal gelden op een langere termijn, zoals in het 

faillissement van Fokker. Het stopzetten van de fabricage van vliegtuigen in dit bedrijf had 

gevolgen voor de werkgelegenheid in Noord-lerland waar de vleugels werden gemaakt. 

Na de bevestigende beantwoording van de hoofdvraag van dit onderzoek is als eerste van 

een reeks de vervolgvraag gesteld hoe de toepassing van de structuratietheorie op de moderne 

samenleving er op een aantal punten uitziet. Daarbij komen veelal verwaarloosde begrippen als 

tijd, traditie en reflexie aan bod. Voor een paar van deze punten is al een opmaat gegeven. Met 

de betekenis van "reflexiviteit" voor de structurering van moderniteit is al kennisgemaakt. Dat was 

bij de knowledgeability van de expert in de kritiek op de Weberiaanse opvatting van de macht en 

de "McDeath" van Ritzer. Hetzelfde geldt voor "tijd" waar bij de bepaling van de status van 

"geheugensporen" naar is verwezen. De inhoud van "traditie" kan daar direct mee worden 

verbonden. De toelichting op de begrippen waarmee de structurering van moderniteit kan worden 

gevolgd zijn hier voorzien van voorbeelden en een aantal verwijzingen naar relevante auteurs. De 

belangrijkste hiervan zijn Bauman en Peter Wagner. De analyse van reflexiviteit sluit aan bij de 

appreciatie van de eerste auteur voor de plaats van dit begrip in Giddens' theorievorming. De 

vraag is of zijn opvatting over de bestaansgrond van de structuratietheorie klopt dat zij zo goed 

bij de bijzondere kenmerken van de huidige samenleving past. De resultaten van het onderzoek 

van Wagner naar de ontwikkeling van moderniteit zijn belangwekkend omdat hij zich baseert op 

de institutionele handelingstheorie. Zijn resultaten zullen samen met een paar voorbeelden van 

Giddens' eigen onderzoek de achtergrond completeren waartegen de verderop te bespreken 

moderne instituties als onderwijs en burgerschap moeten worden gezien. 

Giddens' positie in de discussie over hoog-moderniteit kan via een handboek worden 

geschetst. "Understanding Modern Societies" is de titel van een vierdelig standaardwerk onder de 
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hoofdredactie en met bijdragen van Stuart Hall. De medewerkers willen geen "snap judgements" 

geven, maar de lezer betrekken bij de relevante vragen. Een paar daarvan, die de redacteuren in 

het inleidend deel formuleren, zijn in hoeverre de moderniteit uit de afgelopen periode, naar aard 

en verschijningsvorm, zal blijven bestaan. Zal de toekomst voldoen aan de beloften van de 

Verlichting, niet alleen naar de kwaliteit van het leven van de wereldbevolking maar ook qua 

mogelijkheden van de sociale wetenschappen? De inzichten van Anthony Giddens op dit gebied 

zijn van belang voor de verantwoording van de opzet van de serie. Daarnaast biedt zijn werk een 

belangrijke voeding voor de besproken hoofdthema's als globalisering en reflexiviteit.110 Het laatste 

onderwerp is een uitwerking van zijn "discursive consciousness". Van deze empirische invulling 

van Wittgensteins "logic of meaning" zullen hier een aantal aspecten worden verkend. Voor reflexie 

aan bod komt, wordt een begrip toegelicht dat direct met de ontwikkeling van moderniteit is 

verbonden. Dat is de toerenteller van de juggernaut: tijd. 

"Tijd" is met de modernisering belangrijker geworden dan ruimte. Wie nu rond de wereld 

zeilt is geen ontdekkingsreiziger, maar op elk moment electronisch bereikbaar. Om empirische 

vragen over "tijd" te kunnen beantwoorden is conceptuele duidelijkheid vooraf nodig. Welke 

kenmerken heeft tijd als onderdeel van "the setting of a context" en welke gangbare betekenissen 

zijn daarmee vervallen? Giddens heeft oorspronkelijk bij Heidegger en Derrida naar een antwoord 

op dit soort vragen gezocht om die daarna te toetsen aan zijn interpretatie van de latere filosofie 

van Wittgenstein. In een recente aflevering van het Nederlandse tijdschrift "Kennis en Methode" 

dat aan Heidegger is gewijd, wordt "tijd" niet besproken. In het algemeen ligt de nadruk op zijn 

politieke keuzes, zoals in dit themanummer, of gaat het om de plaatsing van zijn kennistheorie."1 

Giddens is een van de weinige auteurs in de sociale wetenschappen die het belang van 

een analyse van "tijd" voor de sociale theorievorming heeft onderkend. In het sociologisch 

onderzoek wordt nauwelijks rekening gehouden met temporaliteit. Dat is opmerkelijk. In de 

speltheorie zou men, vanwege het spelverloop, en in de figuratiesociologie, vanwege de 

ontwikkelingen in een figuratie, zonder meer een verantwoording en uitwerking van dit begrip 

verwachten. Na een vroege analyse door George Herbert Mead is het verder eveneens stil 

gebleven in de op hem geënte sociologische stroming van het symbolisch interactionisme. In het 

etnomethodologisch onderzoek zijn slechts een paar auteurs die een belangrijke plaats geven aan 

het concept.112 

Op het grensvlak van sociologie en filosofie zijn er behalve Giddens, nog een paar 

uitzonderingen: David Woods en Timothey Costelloe. Woods beroept zich op de tijdsopvatting van 

Jacques Derrida. Met dit uitgangspunt heeft Giddens in "Central Problems" afgerekend. Hij 

verwerpt deze deconstructivistische uitwerking. Volgens Derrida komen betekenissen tot stand 

dooreen "écriture" in plaats van het handelen. Hij legt daarbij de constitutie van betekenis in het 

gebied van lezen en schrijven en stelt bovendien ten onrechte de "schrijver" boven de "lezer". 

Tegenover dit uitgangspunt stelt Giddens de "practice" die hij ontleent aan de latere filosofie van 

Wittgenstein. 
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Costelloe, de tweede auteur die aandacht schenkt aan "tijd", vergelijkt zijn concept met het 

beeld dat de fenomenologisch socioloog Schütz daarvan heeft. Dat beeld is als een algemeen 

gedeelde misvatting geschikt om het belang van Giddens' conceptualisering uit te doen komen. 

Schütz bespreekt "tijd" in het kader van het luisteren en ten gehore brengen van muziek waardoor 

klanken betekenis krijgen. De keuze voor muziek is modelmatig en geeft de mogelijkheid om de 

rol die tijd speelt bij het ontstaan van betekenissen in communicatieprocessen in algemene zin te 

onderzoeken. Zijn centrale vraag is "what links past with the present". Deze vraag behoort volgens 

hem tot de "logic of meaning production". Hij veronderstelt dat elk communicatief contact in een 

pluridimensionele tijd verloopt: "So in the context of making music together, this generality takes 

the form of the social relationship between performer and listener, which is founded upon a 

common experience of living simultaneously in several dimensions of time."113 

Pluridimensionaliteit houdt in dat zowel voor de musicus als de muziekliefhebber een 

objectieve tijd of "outer time" en een subjectieve tijd of "inner time" bestaan. Muziek krijgt betekenis 

doordat in de relatie tussen uitvoerende en luisteraar beide samenvallen tijdens de uitvoering. De 

objectieve "outer time" bestaat bijvoorbeeld uit de korte en lange noten, het slaan van de 

metronoom en de tijd die nodig is om naar een opname te luisteren. In de "inner time" wordt de 

betekenis van de muziek van de componist in een creatieve herschepping door de musicus 

begrepen. Hetzelfde geldt voor de creatieve activiteit van de luisteraar ten opzichte van de 

uitvoerenden: "The merging of past and present in the consciousness of creative activity is what 

makes a piece of music "a meaningful arrangement of tones in inner time".114 

Het verloop van tijd in deze objectieve en subjectieve dimensies is volgens Schütz lineair. 

De opvatting dat "tijd" omschreven moet worden als een opeenvolging van gebeurtenissen is 

alledaags en wordt algemeen gedeeld. De betekenis van "tijd" berust volgens Schütz op een 

voortgaande stroom van ervaringen in het bewustzijn. Het samengaan van objectiviteit, 

bijvoorbeeld de opnameduur van muziek, met subjectiviteit, het genieten van muziek, heeft slechts 

betekenis in een ervaren opeenvolging van "past, present en future". Door noten die uit het 

verleden stammen in het heden ten gehore te brengen of daarnaar te luisteren plant muziek zich 

voort naar de toekomst. 

Giddens verwerpt deze opvatting dat "tijd" als een lineair proces moet worden opgevat. Zij 

komt voort uit een common sense waar het verstand van de filosoof tegenin moet gaan. Het 

hoofdkenmerk van de conceptualisering van "tijd" in de latere filosofie is al naar voren gekomen 

bij de bespreking van Giddens' "geheugensporen" aan de hand van de interpretatie van Ter Hark. 

"Past, present and future" volgen elkaar niet op in het bewustzijn, zoals Schütz beweert, maar zijn 

gelijktijdig. Zij vallen samen in het handelen en zijn daar onverbrekelijk mee verbonden. Tijd en 

ruimte komen uitsluitend als structurering voor in een practice van handelen. Giddens vat 

Wittgensteins concept van "tijd" zo samen: "It is actually the 'grammar' of time that needs 

elucidating. Time has no essence, and there is no abstract formulation that can therefore convey 

its nature. We can only experience and observe temporality in the unfolding of events."115 In 
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overeenstemming met dit begrip zoekt hij naar goede formuleringen waarin het geven van onjuiste 

kenmerken die eigen zouden zijn aan "tijd" worden vermeden: "We might more accurately speak 

of the timing and spacing of signification, rather than its 'occurence' in a given context."116 

Men geeft geen betekenis aan het "heden" omdat het verleden en de toekomst psychisch 

worden ervaren. Schütz ontleent zijn opvatting aan Husserl. Het lijkt terecht met Giddens te 

veronderstellen dat de kritiek op diens bewustzijnsfilosofie, zoals gegeven door Heidegger, 

overeenkomsten heeft met de inhoud van de latere filosofie. Een uitgebreidere analyse kan dat 

uitwijzen. Husserls concipiëring is a-historisch en als een intentionaliteit geformuleerd die door 

Wittgenstein worden bekritiseerd. Husserl stelt dat "verleden" en "toekomst" het resultaat zijn van 

bewustzijnsactiviteiten in het "heden". Tijd is echter geen drietrapsraket. Heideggers kritiek heeft 

Giddens geholpen in de ontwikkeling van zijn tijdsbegrip. De kritiek op Husserl is door Bleijendaal 

zo verwoord: "Bij Husserl, zo luidt Heideggers oordeel, is de tijd een stroom van het nu, nu-zoëven 

en nu-zodadelijk. De tijd is een zijnde in het bewustzijn, en ontleent z'n ritme aan de telbare 

opeenvolging van punctuele nu-momenten. Als zodanig is deze intentionele tijdsopvatting niets 

anders dan de voortzetting van Aristoteles' bepaling van de tijd."117 

Costelloe die zich afzet tegen Schütz acht een concipiëring vanuit bewustzijnsactiviteiten 

ook onjuist. Hij beroept zich net als Giddens op Wittgenstein. Zijn alternatief bestaat echter uit de 

standaardduiding van de latere filosofie. Hij vindt Schützs verantwoording van tijd een: "pseudo-

sociological account of meaning". Volgens Costelloe kan met de latere filosofie een verantwoording 

van: "the thoroughly social nature of music" worden gegeven.118 De conclusie van zijn betoog is 

dat de sociale constitutie van tijd en betekenis door Husserl en Schütz niet is onderkend. 

Giddens' definiëring van tijd vanuit een practice van handelen maakt het mogelijk om een 

eerste stap te zetten in de richting van een omschrijving van "traditie". Een toename van 

institutionele reflexie is het kenmerk van een post-traditionele samenleving. Giddens vindt het 

begrip post-modemiteit verkeerd gekozen. Moderniteit wordt niet verlaten, maar doet zich juist in 

een verhevigde vorm voor. In dit stadium zijn tradities vrijwel geheel verlaten als leidraad om het 

leven in te richten. De huidige samenleving is zowel hoog-modem als post-traditioneel. 

Terwijl "post-traditioneel" een gangbare aanduiding voor de huidige samenleving is, is het 

begrip evenals traditie nauwelijks geanalyseerd of zelfs omschreven. Handelen uit traditie is vooral 

verbonden met een schriftloze cultuur, maar is in de moderne samenleving niet helemaal 

verdwenen. Er kunnen juist recente voorbeelden worden gegeven van het samengaan van 

modernisering en de reconstructie van tradities zoals in de diverse vormen van christelijk en 

islamitisch fundamentalisme. 

Een traditie wordt doorgaans opgevat als het handelen volgens een ritueel. Daarbij wordt 

aangenomen dat de uitvoering van het ritueel tot sociale cohesie leidt. Deze vooronderstelling 

komt voor in het functionalisme dat door Giddens is bekritiseerd. Het valt hem op dat in 

overeenstemming met dit idee zonder meer wordt aangenomen dat traditie herhaling inhoudt. Dat 

kenmerk moet juist worden onderzocht en verklaard. Met gevestigde handelingspraktijken wordt 
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een toekomstige tijd georganiseerd. Door de veranderingen op te merken in gevestigde 

handelingspraktijken kan een substantiële beschrijving van de sociale kenmerken van een post-

traditionele samenleving worden gegeven. Met deze empirische benadering toont hij zich eens te 

meer kritisch in de richting van het post-modernisme waarin men epistemologisch te werk gaat. 

Tradities bestaan niet voort omdat de rituele aspecten daarvan "automatisch" worden uitgevoerd. 

De betekenis van het handelen berust op een "knowledgeability". Zij worden ook niet gekenmerkt 

dooreen langdurig bestaan. Volgens de institutionele handelingstheorie en de definiëring van tijd 

die in overeenstemming daarmee is gegeven, wordt het verleden niet behouden, maar 

onophoudelijk gereconstrueerd op grond van het heden. 

Ritueel handelen in traditionele samenlevingen verschilt in allerlei opzichten van de 

reconstructie van het verleden zoals die in een moderne samenleving voorkomt. Giddens gaat op 

een paar hoofdpunten van dit onderscheid in. Zijn opmerkingen hebben betrekking op het verschil 

in positie van de "guardians of tradition" en de "experts" in de huidige samenleving. De eerste 

positie is uitsluitend gedefinieerd door status. De tweede door competent handelen. Als belangrijk 

punt noemt hij dat rituele taal geen propositionele inhoud heeft en louter formulair is. Vaste 

formules kunnen niet waar of onwaar zijn en zijn niet juist of onjuist: "Formulaic truth is an 

attribution of causal efficacy to ritual; truth criteria are applied to events caused, not to the 

propositional content of statements. Guardians, be they elders, healers, magicians or religious 

functionaries, have the importance they do in tradition because they are believed to be the agents, 

or the essential mediators, of its causal powers."119 

Het leven in een moderne samenleving zit vol met technologische aspecten en sociale 

vaardigheden die afhankelijk zijn van een specifieke expertise. Terwijl deze kennis door "experts" 

is ontwikkeld kunnen leken practisch en reflexief met aspecten daarvan omgaan. Indien zij dat echt 

zouden wensen, kunnen zij de expertise ook verwerven. De verkenning van Giddens van "traditie" 

komt erop neer dat met het institutioneel handelen in traditionele samenlevingen een dwingende 

betekenis aan rituelen wordt toegeschreven. Post-traditionele samenlevingen worden gekenmerkt 

door een institutionele reflexiviteit in het handelen. Het belang van dit kenmerk neemt 

geaccelereerd toe. 

Giddens geeft als een voorbeeld van deze acceleratie het verlaten van de Keynesiaanse 

sociaal economische politiek die kenmerkend was voor de opbouw van de verzorgingsstaat. Het 

Keynesiaans model berust op een "multiplier" effect. Dit houdt een meer dan evenredige toename 

in consumptieve uitgaven en bedrijfsinvesteringen bij een bepaalde verhoging van de 

overheidsuitgaven. Het deficit kan via hogere belastingopbrengsten weer verminderen. Van deze 

sturing is tot de jaren zeventig succesvol gebruik gemaakt. Consumptief gedrag kan nu niet meer 

zo worden beïnvloed. Zo een lineaire sturing van de samenleving behoort tot het verleden door 

de toename van de institutionele reflexiviteit en het daardoor onvoorspelbaar worden van de 

handelingsimpuls van de overheid. De tegenwoordig uitstekend geïnformeerde kleine belegger of 

George Soros zouden het effect ogenblikkelijk teniet doen door valutaspeculatie. 
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Met "reflexiviteit" is de wisselwerking aangegeven die in aan elkaar gekoppelde 

handelingspraktijken bestaat tussen wijzen van alledaags handelen en expertise op allerlei gebied. 

Giddens definieert het begrip als volgt: "'Reflexivity' here refers to the use of information about the 

conditions of activity as a means of regularly reordering and redefining what that activity is. It 

concerns a universe of action where social observers are themselves socially observed; and it is 

today truly global in scope."120 Een voorbeeld is een scholier die reageert op het rapportcijfer dat 

zijn school in een landelijke kwaliteitsvergelijking heeft gekregen. Het aan elkaar spiegelen van 

feitelijke en mogelijke handelingsregels dat hiermee is aangegeven, is nauwelijks onderkend door 

het overheersen van het dualisme in de sociale theorievorming. Doorgaans wordt reflexie als een 

bewustzijnsactiviteit opgevat. 

De huidige samenleving kent een veel grotere diversiteit dan in het verleden en is vol van 

specialismen die dienstverlenend zijn aan individuen die zelf hun leven ontwerpen. Giddens heeft, 

zo stelt Bauman waarderend, een sociale theorie ontwikkeld waarin deze verandering goed is 

verantwoord. Reflexiviteit is verweven met een alledaags bestaan en uitgesproken aanwezig in 

televisieprogramma's over allerlei levensproblematiek, tijdschriften als "Ouders van Nu" over 

opvoedingsproblematiek of "Quote" dat gericht is op carrièreplanning en managementsstijlen. Al 

deze moderne fora spelen een belangrijke oriënterende rol voor het bepalen van de eigen 

levensstijl en biografie door de vergelijkingen die mogelijk zijn geworden tussen de eigen routines 

en andere handelingsstrategieën. De corrigeerbare invulling van de taak van de expert verschilt 

totaal van de "guardians" van een traditie. Bauman beschrijft Giddens' visie op de overgang naar 

een posttraditionele samenleving en de andere taak voor de socioloog zo: "The guardians of mini

orders and the individuals abandoned to the tasks of self-construction alike have developed vested 

interests in managerial services; in a kind of reliable, practically useful knowledge that could be 

deployed in designing realistic projects and making them effective. The two demands cast the 

sociologists, as the self-proclaimed purveyors of such services, in a similar field of expertise."121 

De appreciatie van Bauman voor Giddens heeft de volgende achtergrond. In april 1998 is 

in Nederland het eindadvies van de Commissie Dagindeling verschenen. De reden tot instelling 

is de toenemende problematiek voor huishoudens van de verdeling van tijd over werk, 

ontspanning, gezinszorg en andere taken. De achturige werkdag met vaste tijden en een 

traditionele rolverdeling in het gezin vallen als organisatie-eenheden weg. De "juggernaut" maakt 

lange dagen en komt in de buurt van een 24-uurs economie. Een aantal maanden voor het 

uitkomen van het eindadvies is een boekje van de journaliste Mirjam Schöttelndreier verschenen 

over dezelfde problematiek. In het licht van haar schets van de moderne tijd kan de interpretatie 

van Giddens' theorie over moderniteit door Bauman worden besproken. De titel "Je Werk of je 

Leven" bereidt de lezer erop voor dat de inhoud een mogelijkheid tot reflexie op het eigen bestaan 

biedt. 

Zij neemt de werkervaring van een oud-werknemer, Jan Korvinius, van het Philips concern 

als vergelijkingsmateriaal. Haar bespreking van het verschil van deze werkervaring met een 
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moderne carrière past bij de Amerikaanse socioloog C.W. Mills. Hij publiceerde al regelmatig in 

tijdschriften toen een bekend socioloog in Nederland als Jacques van Doorn zich nog beperkte tot 

vakbladen. Een belangrijk doel van Mills was de relatie tussen "personal troubles and public 

issues" voor een breed publiek uitleggen.122 

Korvinius heeft na een baantje elders tot zijn pensioen bij Philips gewerkt. Over zijn carrière 

verloop zegt hij: "echt onafhankelijk voelde ik mij pas rond een jaar of vijftig".123 Hij voegt hier 

beschouwend aan toe dat iemand van die leeftijd vandaag bang is of zijn directeur hem voor 

demotie zal voordragen. Schöttelndreiers conclusie op grond van haar gesprekken met werklustige 

jongeren in de jaren negentig is: "De tijdsspanne waarin Jan Korvinius verantwoordelijkheid, 

onafhankelijkheid en authenticiteit verwierf, laat zich niet vergelijken met het tempo waarin jongere 

werknemers vandaag de dag zulke dingen gerealiseerd willen hebben."124 

Een ander groot verschil is dat werk en leven gevoelsmatig in veel opzichten in elkaar 

overlopen: in beide sferen is men op zoek naar spanning, afwisseling, authenticiteit en 

mogelijkheden voor creativiteit. Een van de gesprekspartners vertelt: "Mijn carrière verloopt parallel 

aan mijn persoonlijke groei."125 Op beide gebieden maakt men druk gebruik van deskundig advies. 

Voor de vrijetijdsbesteding gaat men niet naar een fietsenmaker zoals in de tijd van Korvinius, 

maar naar een "fietsconsulent" die een diagnose opstelt over eventueel geschikte modellen. Tegen 

vakantiestress gaat men te rade bij het tijdschrift "De Psycholoog". Het moderne perspectief dat 

een bedrijf biedt voor een loopbaan zou Korvinius hebben afgeschrikt. Een hedendaagse werving 

van een informaticabedrijf op de radio luidt: "Anders, vrijer, persoonlijker en als u het volgend jaar 

helemaal anders wilt dan kan dat." Het motto is: regisseer niet alleen je leven, maar ook je eigen 

baan. Vroeger was een sollicitant genegen om op een aanbod in te gaan vanwege de zekerheid 

van de arbeidsvoorwaarden. Nu wordt hem voorgehouden dat hij deze voorwaarden per jaar zelf 

kan bepalen. Hoeveel mensen hun baan echt regisseren of gebruik maken van een 

"huisregelaar"126, kortom de vragen over de relatie tussen de "personal troubles and public issues" 

van C.W. Mills moeten met onderzoek zoals van de Commissie Dagindeling worden beantwoord. 

De aanleiding het boekje van Schöttelndreier hier aan te halen is tweeledig. Zij merkt in 

haar gesprekken op dat men tegenwoordig in het dagelijks leven voortdurend van allerlei vormen 

van deskundig advies gebruik maakt, van de "Viva", het blad voor jonge vrouwen, tot de 

fietsconsulent. De tweede reden is dat haar eigen lezerspubliek in reflexieve zin geïnteresseerd 

is hoe de tijd in het eigen leven zo goed mogelijk te verdelen en wat bijvoorbeeld het antwoord is 

op de vraag naar het onderscheid tussen werk en leven. Vanwege de sociologische thematisering 

van deze vorm van moderne reflexiviteit vindt Bauman de theorievorming van Giddens zo 

interessant. 

Hij geeft twee argumenten voor zijn waardering van het onderzoek van Giddens naar 

moderniseringsverschijnselen. Het eerste betreft de resultaten. Giddens verschaft met zijn 

interpretatieve onderzoek naar vormen van "self-realization" in deze tijd inzicht in de wisselwerking 

die bij reflexie optreedt tussen wetenschappelijke expertise en het eigen handelen. De tweede 
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reden voor zijn waardering betreft de begrippen die Giddens hanteert: hij heeft daarmee de 

verhouding weten te bepalen die in de moderne samenleving bestaat tussen individuele en 

collectieve verschijnselen. 

Het gaat hier om een probleem dat al gedurende bijna honderd jaar de sociologische 

theorievorming min of meer verscheurt. Giddens geeft met zijn begrippen een belangrijke 

aanvulling op de interpretatieve benadering in de sociologie zonder in een objectivisme te 

vervallen. In algemene zin, zo stelt Bauman, is de vooronderstelling van de interpretatieve 

benadering correct dat actoren zelf gedrag kunnen duiden, maar in deze theoretische oriëntatie 

laat men het object verder voor wat het is. Durkheim en Weber hebben zich, met duidelijk 

verschillende accenten, beiden op het vaststellen van wetmatigheden gericht waar actoren zich 

niet van bewust zijn. Zulke generalisaties over het object vormen het aangrijpingspunt voor de 

sociale ingenieur. Dit is nog steeds het standaardbeeld in het sociologisch onderzoek. Het "raison 

d'etre" van het gebruik van verfijnde statistische methoden als de factoranalyse, zo stelt Bauman, 

is dat degenen die worden onderzocht "are incapable of explaining their conduct causally". 

Giddens heeft een theoretische formulering kunnen geven aan de sterk toegenomen mate waarin 

actoren eigen en andermans gedrag kunnen interpreteren. 

Hij karakteriseert de verandering die Giddens in het object heeft vastgesteld als volgt: "The 

global order has split into many local, partial, functionally specific and privately policed mini-orders. 

This leaves individuals, conducting their life-business in the interstices of such partial orders, with 

the chance of self-construction and self-management (yet a change that must be necessarily 

embraced)".127 De moderne wereld is "self-reflexive" geworden. Giddens heeft begripsmatig een 

balans tot stand weten te brengen tussen "het sociale" en "het persoonlijke" en daarmee voor de 

sociologie de relevantie aangegeven die de nieuwe situatie vereist. De soort kennis die de 

sociologie onder de nieuwe omstandigheden verschaft moet interpretatief zijn en "sense-making" 

voor de actor: "It calls for a sociology resonant with its own structure: that is, a sociology as a 

flexible and self-reflective activity of interpretation and reinterpretation, as an on-going commentary 

on the many-centred process of interplay between relatively autonomous yet partially dependent 

agents (dependency and autonomy being themselves important stakes of the game".128 Bauman 

wijst hiermee op wat volgens hem de kern is van Giddens' recente theorievorming. Giddens weet 

in zijn theoretische oriëntatie tekortkomingen van Durkheims werk, navolgers daarvan en van de 

interpretatieve benaderingen te vermijden. Bauman vat de structuratietheorie met andere woorden 

op als een oplossing voor het dualisme in de theorievorming en ziet Giddens als een geslaagd 

interpretatief socioloog. 

Van de toename in de "reflexie" op kenmerken van het sociale leven aan de hand van 

wetenschappelijke en andere bronnen van praktische kennis wordt door sociologen 

langzamerhand notitie genomen. Een aantal inleidingen in de sociologie die successievelijk in de 

tweede helft van deze eeuw in Nederland zijn verschenen zijn indicaties van deze geleidelijke 

ontwikkeling. Als referentiepunt kan de duiding van het "Hawthorne experiment" worden genomen. 
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Met deze "evergreen" in de sociologie zijn de systematische observaties bedoeld van een groep 

werknemers in de "bankwiringroom", onderdeel van een omvangrijk onderzoek van Roetlisberger 

en Dickson naar arbeidsverhoudingen en organisatie in de Western Electric Company. Als men 

twee van de bekendste Nederlandse inleidingen in de sociologie, successievelijk verschenen in 

1959 en 1974, naslaat op de resultaten van het Hawthorne project verschilt de duiding. Het 

verschil wordt duidelijk als men let op de mate waarin rekening wordt gehouden met het vermogen 

van de onderzochte werknemers tot "reflexie". 

Opvallend is dat het de laatste inleider begint te dagen dat onderzoekssubjecten zelf inzicht 

in hun arbeidsomstandigheden kunnen hebben. Men kan het verschil in duiding opmerken in de 

volgende citaten. In 1959 worden de observatoren van de interactie in de "bankwiringroom" nog 

gepercipieerd zoals zij zichzelf zagen: "zij ontdekten een bepaalde structuur in de onderlinge 

spelrelaties, in vriendschappen, antagonistische relaties en hulpverlening".129 In 1974 wordt over 

dit gebruik van het woord "ontdekking" geschreven dat er geen reden is om aan te nemen dat de 

arbeiders zich niet bewust waren van hun eigen gedragingen: "De 'ontdekkingen' berustten in 

eerste aanleg op onwetendheid van de onderzoekers; zij 'ontdekten' het bestaan van informele 

normen bij de arbeiders, zoals Columbus de Indianen 'ontdekte'."130 Voor Giddens is het 

vanzelfsprekend dat "onderzochten", zoals de geobserveerde werknemers in de bankwiringroom, 

"knowledgeable" zijn over de instituties waar zij met hun handelen deel van uitmaken en net zo 

goed sociologen zijn. 

De stap die in de sociologie moet worden gezet is de erkenning dat sociaal 

wetenschappelijke kennis met het alledaagse handelen verweven is geraakt. De toename in de 

toepassing van dit soort kennis is voor de wetenschappelijke onderzoeker nu nog verrassend. Een 

voorbeeld is een onderzoek van Nigel Barley131 op Sulawesi. Barley is cultureel antropoloog. Aan 

het begin van zijn onderzoeksverslag kenschetst hij de traditionele antropologische monografie 

over een vreemd volk. Dit zijn gewoonlijk "sobere" studies van culturele kenmerken zonder 

gevoelswaarde en geschreven vanuit een positie van "alwetendheid". De opmerkingsgave en het 

vermogen tot doorgronden van een samenleving van de onderzoeker is veel groter dan van de 

"inboorling". Barley heeft andere ervaringen. Als hij tijdens een min of meer toevallige bezichtiging 

van een huis bij een lid van de Toradja gemeenschap behoedzaam informeert naar het 

verwantschapssysteem, blijkt zijn informant tot zijn stomme verbazing een in Indonesië opgeleid 

cultureel antropoloog te zijn. Giddens merkt naar aanleiding van vergelijkbare voorbeelden op dat 

in de culturele antropologie de afstandelijke relatie van een onderzoeker die kennis komt 

verzamelen over de "vreemde cultuur" verandert in zelfreflexie door leden van de etnische groep. 

Hij onderscheidt drie fasen in dit proces. De eerste is als het ware een collectieve studie 

naar model van de reis van de "Beagle" van Darwin: een classificatie van exotische soorten. Hierin 

passen beschrijvingen van "vreemde" volkeren, die vervolgens door het Westerse expansionisme 

onder de voet worden gelopen. In de tweede fase: "The other is discovered as just as 

knowledgeable as 'us', although living of course in different circumstances".132 De onderzoeker legt 
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geen relatie met de eigen cultuur. Hij onderzoekt een intelligente maar andere en aparte cultuur. 

Voor deze geheel verdwijnt is objectieve verslaggeving geboden. Kenmerkend voor deze fase is 

dat bijvoorbeeld na het overlijden van de bekende antropoloog Bronislav Malinowski blijkt dat deze 

dagboeken schreef en persoonlijke observaties maakte die een reflexie zijn op de vreemde cultuur 

vanuit de eigen Westerse wereld. Publicatie tijdens zijn leven zou de waarde van zijn onderzoek 

hebben kunnen aantasten. In de laatste ontwikkelingsfase bestaat er geen verschil meer tussen 

culturele antropologie en sociologie. Institutionele reflexie wordt normaal zoals met het scala aan 

tijdschriften over management van bedrijf, carrière, opvoeding en levensstijl dat bij het door de 

journaliste Schöttelndreier beschreven sociale leven hoort. Amerikaanse Indianen in de staat 

Washington hebben met kennis van indertijd verricht etnografisch onderzoek hun visgronden in 

de Stille Oceaan herkregen. De "Aboriginals" in Australië voeren, net als andere groepen in de 

wereld, strijd om hun landrechten terug te krijgen op grond van dezelfde soort kennis. Barley heeft 

zijn persoonlijke ervaringen in Sulawesi van meet af aan voor publicatie geschreven. Bovendien 

zijn er Toradja's bij hem in Londen komen logeren. 

Met zijn argument dat Giddens de juiste begrippen voor de veranderingen in het object van 

de sociologie hanteert, schrijft Bauman een theoretische intentie aan hem toe die hij niet heeft en 

juist bekritiseert. De socioloog dient uit te gaan van handelen als "practice" Het bepalen van de 

juiste verhouding tussen het individuele en het collectieve handelingsniveau en het geven van een 

oplossing voor de problematiek van het dualisme in de sociologische theorievorming worden door 

Giddens als zinloze activiteiten beschouwd. De conceptualisering van de reflexieve wisselwerking 

die Bauman zo belangwekkend vindt, moet in het licht van de institutionele handelingstheorie 

worden bezien. 

Met de algemene categorisering als een "interpretatieve benadering" en de inhoud die hij 

daarmee verbindt, wordt de structuratietheorie ook verkeerd aangeduid. Sociologisch onderzoek 

bestaat volgens die theorie uit "sociaal strategische-" en "institutionele analyses". In het laatste 

geval stelt men generalisaties vast over handelingspraktijken. Bauman gaat slechts op de eerste 

vorm van onderzoek in. Daarnaast geeft hij een andere betekenis aan "interpreteren" dan Giddens 

hanteert. Interpretatie is gericht op de "knowledgeability" van een structuur van regels die zich in 

het handelen toont en brengt altijd de mogelijkheid van verandering van gedrag met zich mee. 

Bauman vat, zoals eerder bleek bij de bespreking van alle kritiek op Giddens, "structuur" op als 

iets sociaals dat extern aan het handelen is. De potentie van verandering geldt voor elke regel, van 

vrij tot strikt omschreven. Bauman merkt het oogmerk van Giddens' onderzoek naar moderne 

reflexiviteit onvoldoende op. In dat onderzoek gaat het niet zonder meer om uitspraken over de 

toename daarvan, maar om de soort regels en de dynamiek. 

Dat laatste doel heeft Peter Wagner ook. Zijn "A Sociology of Modernity" is geïnspireerd 

door de institutionele handelingstheorie. Hij doet in het boek verslag van een institutionele analyse 

van sociale systemen in de overgang van het industriële tijdperk naar hoge moderniteit. Uit dit 

onderzoek en twee boeken blijkt dat Giddens' theoretisch oogmerk anders is dan Bauman denkt. 
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Zijn "Transformation of Intimacy" en "Modernity and Self-Identity" hebben betrekking op de 

persoonlijke leefsfeer. Een belangrijk onderzoeksresultaat is dat geformaliseerde regels niet 

typerend zijn voor bureaucratieën en ook in het persoonlijk leven worden gebruikt. Een tweede 

opmerkelijk resultaat, als men het onderzoek van Wagner met dat van Giddens vergelijkt, is dat 

geformaliseerde regels in organisaties net zo worden veranderd als in de persoonlijke leefsfeer. 

Strikte regels kunnen bijvoorbeeld voorkomen in een relatietraining of een dieet van Michel 

Montignac. Door dit soort regels te volgen kunnen mensen routines doorbreken en hun handelen 

in een institutionele context plaatsen. Zo kan uit een vergelijking van het onderzoek naar 

eetgewoonten blijken dat het "montignaccen" mensen een "gezonde" gelegenheid bood af te 

stappen van het bruin, groen en geel van de "Hollandse pot". In bijna zestig procent van de 

gevallen werd deze ook nog "geprakt". Deze reflexie zou althans kunnen opgaan voor een 

gedeelte van de half miljoen mensen in Nederland die het Montignacdieet zijn gaan volgen. Door 

de rest is een anders gemotiveerde en wellicht complexere sociale analyse uitgevoerd. Een 

resultaat is echter hetzelfde. Men ervaart een gevoel van zelfbeschikking door voor zichzelf na te 

gaan wat, wanneer en in welk gezelschap doorgaans wordt gegeten. 

Wagners onderzoek dankt zijn originaliteit aan het uitgangspunt in de institutionele 

handelingstheorie waardoor een aantal veel voorkomende maar onjuiste sociaal theoretische 

vooronderstellingen over de structurering van moderniteit overboord kunnen worden gezet. 

Vanwege zijn brede onderzoeksaanpak worden hier maar een paar hoofdlijnen herhaalt en een 

uitkomst genoemd die direct aansluit bij het onderzoek van Giddens. Wagner parafraseert de kern 

van zijn theorie, de "duality of structure", als volgt. Giddens ziet hiermee: "institutions as 

simultaneously enabling and constraining human action, and as being reproduced through human 

action. A sociohistorical analysis will then have to spell out exactly who and what kind of activity 

is enabled and who and what is constrained."133 

Zijn onderzoeksvraag is wat voor nieuwe regels vanaf de eerste helft van de negentiende 

eeuw in moderne handelingspraktijken worden ontwikkeld. Wagner analyseert transformaties die 

zich in alle "practices" voordoen. De veranderingen zijn mogelijk geworden door de voortdurende 

toename van reflexiviteit in de samenleving. Een eerste modernisering in de onderzochte periode 

is de "organized modernity", die zich in het begin van deze eeuw is gaan ontwikkelen. Het eindpunt 

daarvan is de verzorgingsstaat. 

Het belangrijkste kenmerk is een zich steeds verder doorzettende homogenisering. Tijd en 

ruimte in het handelen worden vereenvoudigd en uiteindelijk geglobaliseerd. Tekenend voor de 

wereldwijde homogenisering zijn de verstrekkende beslissingen die regionaal over de tijdrekening 

dienden te worden genomen. De toegenomen mobiliteit maakt het noodzakelijk over te gaan tot 

een algemenere tijd. Tot dan toe gold de "plaatselijk ware tijd", hetgeen wil zeggen dat het twaalf 

uur is als de zon ter plaatse het hoogste punt heeft bereikt. De stad Groningen aarzelde vanwege 

de snelheid van de ontwikkelingen met het nemen van een beslissing. Moest men overstappen 

op de Amsterdamse tijd, de nieuwe spoortijd of de Middeneuropese tijd die het waarschijnlijk 

149 



De institutionele handelingstheorie van Giddens 

uiteindelijk zou winnen. In 1892 is voor de spoortijd gekozen. Er ontstond verwarring rond de 

begrafenis van de grootindustrieel W.A. Scholten kort na deze beslissing, omdat in de 

bekendmaking als tijd van samenkomst "een uur" plaatselijke tijd werd genoemd. 

De tweede institutionele ontwikkeling in de moderniteit in het Westen doet zich de 

afgelopen twintig jaar voor en leidt tot de plurale samenleving en levensstijlen die al aan de hand 

van journaliste Schöttelndreier zijn geïllustreerd. In deze periode is de reflexiviteit sterk 

toegenomen. Wagner kenschetst de ontwikkeling nog voorzichtig als: "It seems indeed appropriate 

to characterize some of the institutional changes in Western societies during the past two decades 

as a (partial) breakdown of established arrangements and as a re-opening of 'closed' practices."134 

Andere auteurs zoals Ulrich Beck zien echt een caesuur tussen een "eerste", Wagners 

georganiseerde moderniteit, en een tweede tijdperk. Een belangrijk kenmerk van de tweede 

moderniteit is dat het leven van mensen grenzenloos wordt en steeds minder georiënteerd op de 

natie-staat. 

Wagner omschrijft beide veranderingen als overgangen in de integratie van moderne 

handelingspraktijken. Dit is een eerste voorbeeld hoe hij onjuiste vooronderstellingen vermijdt door 

Giddens' handelingstheorie als uitgangspunt voor de theorievorming te nemen. Sinds de 

sociologische klassieken is "sociale integratie" verbonden met het begrip samenleving. Het is 

daarbij noodzakelijk dat er voldoende sociale samenhang bestaat tussen handelingspraktijken die 

tot een territorium behoren. Wetenschapsbeoefening versterkt deze opvatting over "integratie" 

bijvoorbeeld door de nationale organisatievorm die zij vanouds heeft. 

Wagners kritiek op deze opvatting van "integratie" is niet gebaseerd op feitelijke 

ontwikkelingen die plaatsvinden, zoals een toenemende globalisering waardoor de natie-staat aan 

belang inboet. Zijn bezwaren zijn sociaal theoretisch. Hij geeft een andere inhoud aan het begrip. 

De theoretische vooronderstelling die hij bekritiseert komt tot uitdrukking in het begrip "systeem" 

dat men doorgaans vanzelfsprekend laat samenvallen met "samenleving" en "integratie". Een 

overgang naar een andere vorm van moderniteit wordt in de sociologische theorievorming dan ook 

veelal aangeduid als een "crisis" die het voortbestaan van een samenleving als "sociaal systeem" 

bedreigt. Wagners kritiek op dit concept van samenleving is dat het verloop van sociale 

ontwikkelingen voorondersteld wordt: "The coherence of social practices, however, cannot be 

assumed, but its degree has to be made part of the empirical inquiry."135 Hij hanteert in plaats 

daarvan "institutioneel handelen". Een samenleving is een configuratie van instituties. Sociale 

integratie is in de vorm van de grenzen en invloed van regels onderzoekbaar. 

Verandering in regels ontstaat door "modernisatie offensieven" afkomstig van meestal 

kleine sociale groepen. De "enablement" en "constraint" van het regelgeleid handelen zal 

verschillen in een samenleving omdat andere groepen, vaak een meerderheid, de uitwerking van 

dat handelen minder kunnen overzien. Wagner onderscheidt grofweg twee soorten offensieven: 

"Modernization offensives from above use the existing power differential to create enabling 

institutions, in which others will participate only later and often against the interests of the original 
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promotors."136 Een offensief van beneden moet beperking en uitsluiting van 

handelingsmogelijkheden tegengaan. Institutionele veranderingen zijn aan de ene kant bedoeld, 

maar bestaan verder uit de niet beoogde gevolgen daarvan. Wagner wijst een term als 

"modernisatieproces" af. Aan dit begrip wordt net als "systeem" meestal een sociaal neutrale 

betekenis gegeven alsof de door hem aangemerkte groepen als bron of reactie in een 

modernisering niet identificeerbaar zouden zijn. 

Empirisch onderzoek naar de ontwikkeling van moderniteit wijst uit dat formele regels een 

belangrijke mogelijkheid bieden tot verandering van verschillende onderdelen van het sociale 

leven. Het kenmerkende van nieuwe institutionele handelingsregels is dat zij op andere wijze 

"enabling" en "constraining" zijn. Wagner geeft ter toelichting van deze abstracties een opvallend 

voorbeeld van modernisering waar weinig onderzoek naar is verricht. De moderne variant op de 

aanleg van een "Ringstraße" in Wenen en Moskou is het openleggen en toegankelijk maken voor 

autoverkeer van het centrum van grote steden met "inner-city highways". Het voorbeeld dat hij 

noemt is de aanleg van de Cross-Bronx Expressway in New York door Robert Moses. 

Men kan als voorbeeld evenzogoed het ontwerp nemen van het interieur van de 

grootscheepse bouwprojecten van huizen en appartementen ten tijde van Haussmann in Londen, 

Wenen en Parijs. De architectuuren de indeling van de nieuwbouw is in de negentiende eeuw in 

deze drie steden geheel verschillend. In Wenen is de representatie naar buiten zo belangrijk dat 

de slaapruimte er vrijwel aan is opgeofferd. In Parijs is de ontvangstruimte van de vrouw des 

huizes, tot afgrijzen van de commentatoren in Engelse kranten, gedeeltelijk overlappend met haar 

privévertrek. In Londen worden deze ruimten strikt gescheiden. Dit zijn allemaal voorbeelden van 

hoe regels in beperkende zin diep ingrijpen in het alledaagse leven en wat zij tegelijkertijd aan 

gedrag mogelijk maken.137 

In al deze gevallen gaat het om strikt omschreven regels waarmee een bestaande structuur 

wordt gewijzigd met adviezen van deskundigen. Hiermee zijn de sociaal theoretische verschillen 

met Baumans invulling van structuur en reflexie geïllustreerd. Structuren komen niet van "buiten" 

maar worden reflexief door mensen ontwikkeld met hun bedoelde en niet beoogde effecten. Deze 

voorbeelden houden de interpretatie in van een gewoonlijke wijze van handelen en de beheersing 

van verandering door ordening en indeling van andere handelingsmogelijkheden. In het voorbeeld 

van Wagner werd de "meat axe" gehanteerd zoals de woorden van Moses, de schepper van de 

Cross-Bronx Expressway, luidden. Hierdoor is een vrije verkeersstroom door New York 

gerealiseerd met daarnaast de beperkingen van de afritten en van de sociale ontmoeting die niet 

meer op straat plaats kan vinden. De consequenties van het gebruik van het highway systeem 

veranderen in de loop van de tijd samen met de omgeving. Wat voor Moses een open en lichte 

stad was, heeft nu een andere betekenis gekregen. In een roman van Tom Wolfe is deze 

verandering van de oorspronkelijke "enablement" en "constraint" treffend verbeeld. De hoofdfiguur 

in het boek is een succesvolle en getrouwde beurshandelaar in New York. Hij slaat met zijn 
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maîtresse per vergissing te vroeg af en komt in het ghetto van de Bronx in een voor hem 

compromitterende situatie terecht. 

Door de formalisering van het handelen zijn conventionele grenzen doorbroken en komen 

daar nieuwe voor in de plaats. Wagner wil echter met zijn voorbeeld vooral aangeven dat het 

resultaat van een herinterpretatie zoals van het stratenplan van de Bronx en, vergelijkbaar, van 

het wonen in Europese hoofdsteden in de negentiende eeuw weer onderwerp van reflexie op 

grond van nieuwe kennis kan zijn. Zo heeft een doorbraak van het middeleeuwse centrum van 

Zwolle volgens het model van Moses in de jaren zestig lang op de agenda van de gemeenteraad 

gestaan, maar is uiteindelijk verworpen vanwege de vernietiging van het stedelijk schoon. 

Uit onderzoek van Giddens blijkt dat regelgeleid handelen op dezelfde manier bij intieme 

relatievorming kan verlopen als in de resultaten van de institutionele analyse van Wagner naar 

voren komt. Met formele regels wordt herinterpretatie van gewoontehandelingen uit het verleden 

mogelijk. Men maakt voor zichzelf regels en zorgt voor de naleving. De geciteerde regel gaat over 

een vrouw die een nieuwe en meer bevredigende relatie met haar ex-echtgenoot op wil bouwen. 

Zij was overheersend en bemoederde. Giddens put zijn gegevens uit een "self-help manual" voor 

de vormgeving van intieme relaties. De deskundige werkwijze die wordt aangeboden bestaat eruit 

de problemen uit vorige relaties te bekijken op wat door eigen instigatie mis ging en waar vorige 

geliefden onterecht waren. Haar nieuwe partner volgt dezelfde algemene regels en de opgestelde 

gedragsaanwijzingen worden uitgewisseld. Het doel is om allebei een grotere autonomie in de 

relatie te bereiken. Een voorbeeld van een regel is: 

"Rule 6: When I find myself giving unsolicited advice or treating my partner like a little boy, I'll stop, 

take a deep breath, and let him figure it out on his own, unless he asks for help."138 

Giddens merkt hierover op dat de aanpak naïef lijkt en zelfs een tegendraadse werking zou 

kunnen hebben. Hij haalt Wittgenstein aan die duidelijk heeft gemaakt dat het omschrijven van een 

regel tot een verandering van die regel kan leiden. Verder ligt het voor de hand dat een relatie pas 

goed verloopt als er geen expliciete voorschriften worden gevolgd. Dit ontwerp van regelgeleid 

gedrag is echter een middel tot reflexie: "Such rules; however unsophisticated they might seem, 

if successfully applied help prise the individual's actions away from an unconsciously organised 

power game."139 De partners kunnen met deze aanpak situaties vermijden die in hun relatie door 

een van beiden als ongerechtvaardigde overheersing worden ervaren. Met deze vorm van reflexie 

kunnen gewoonten die in het verleden door ongelijke machtsverdeling zijn gevestigd, worden 

opgespoord. 

Strikte regels van Montignac in de keuken leiden evenmin een eigen leven als in een 

sociale organisatie. Deze onderzoeksresultaten, op grond van de institutionele handelingstheorie 

verkregen, verschillen van het algemene beeld dat in de sociologie van interactie wordt gegeven. 

Daar wordt er van uitgegaan dat het verschil in omgang met elkaar in een bureaucratie en thuis 

152 



Moderniteit en structurering 

diepgaand is. De consequenties van de onderzoeksresultaten voor de sociologische 

theorievorming komen duidelijk naar voren bij de vergelijking die Wagner trekt met "leefwereld" en 

"systeem" van Jürgen Habermas. Wagners kritiek sluit aan bij hetgeen in het tweede hoofdstuk 

van dit onderzoek al is opgemerkt over het communicatietheoretische uitgangspunt van Habermas. 

Hij baseert zijn theorie over het ontstaan van betekenis op de sociaal linguïstische taalfilosofie van 

Searle. Het kenmerkende van het systeem is niet sociale dwang en van de leefwereld het 

constitutief zijn voor interactie en openheid zoals Habermas beweert. Zijn conceptualisering past 

binnen het dualisme in de sociologie. In de institutionele handelingstheorie bestaat er geen 

onderscheid tussen de twee genoemde handelingsgebieden. Regelgeleid gedrag is tegelijkertijd 

"enabling" en "constraining". Dat geldt voor elk bereik en een compententie tot handelen kan niet 

met een theoretische vooronderstelling worden uitgesloten zoals Habermas doet. Waar en in 

welke hoedanigheid regels worden voortgebracht dient onderwerp van empirisch onderzoek te zijn. 

De invulling die Giddens vanuit zijn institutionele handelingstheorie geeft aan begrippen als 

tijd, traditie en reflexiviteit opent de mogelijkheid tot een diepgaande beoordeling van theoretici als 

Habermas en Elias. Een uitgebreidere kritiek op sociale theorievorming in algemene zin valt buiten 

de hoofdvraag van dit onderzoek. Hier zal de verkenning van de mogelijkheden tot theorievorming 

op grond van zijn handelingstheorie worden vervolgd. Allereerst met een illustratie van de 

methodologie van de structuratietheorie in een vergelijking met een historisch onderzoek van 

Archer. In het volgende hoofdstuk zullen de consequenties van twee duidingen van de latere 

filosofie voor opvattingen van "burgerschap" worden vergeleken. De invulling die hierboven aan 

"reflexiviteit" is gegeven, heeft voor deze twee onderwerpen de algemene achtergrond verschaft. 

In het laatste hoofdstuk is bij een terugblik op de sociaal theoretische context van de 

probleemstelling ruimte voor een toelichting op het afwijzen door Giddens van een exclusieve 

positie voor de structuratietheorie. Daar kan bijvoorbeeld de affiniteit van onderzoek dat in de 

figuratiesociologie van Elias is verricht aan bod komen. Zo kan de figuratieve invulling van het 

"onderzoekersperspectief' van De Vries uit het tweede hoofdstuk van dit onderzoek op grond van 

de institutionele handelingstheorie worden aangevuld. 

Met de bespreking van het onderzoek van Wagner en Giddens zijn een aantal empirische 

resultaten van de structuratietheorie geïllustreerd. Bij de bespreking van de critici is opgemerkt dat 

Craib zich ergert aan het verschil tussen theoretische pretenties en het resultaat of, zoals hij dat 

noemt, de opzet voor een "legosysteem" en de "omelet" die is ontstaan. De overige critici van de 

structuratietheorie zijn niet zo negatief, maar ook zij constateren subjectivisme en het ontbreken 

van samenhang. Craib schrijft dat hij met de beste wil het verband tussen de begrippen niet kan 

vaststellen: met de "openheid" van het "sociaal systeem" heeft hij de grootst mogelijke moeite. De 

onduidelijkheden ontstaan omdat de critici niet inzien dat niet subjectiviteit, maar een "practice" 

van regelgeleid handelen centraal staat in Giddens' theorie. 

De betekenis van sociologische theorieën en metabegrippen moet gefundeerd zijn in 

alledaagse handelingspraktijken. Daar worden betekenissen geconstitueerd. Op deze wijze heeft 
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Giddens de "dubbele hermeneutiek" gedefinieerd. In principe is elk handelen interpreteerbaar en 

te veranderen. De reflexiviteit die logisch besloten ligt in een met het handelen voortgebrachte 

structuur van regels houdt de mogelijkheid in van een penetratie van de institutionaliteit van 

handelingspraktijken door het aanwenden van sociaal wetenschappelijke kennis. De sociale 

wetenschappen vormen in aansluiting op het "discursive consciousness" van de actor de 

mogelijkheid tot een verhoogde discursiviteit. Zodra wordt ingezien dat de institutionele 

handelingstheorie de fundering vormt van de structuratietheorie worden de samenhang en 

openheid van Giddens begrippenkader duidelijk. Na deze toelichting op de structuratietheorie in 

het kader van moderniteit komt de vraag aan bod of er andere accenten in het sociologisch 

onderzoek moeten worden gelegd in vergelijking met de synthetiserende benaderingen van het 

dualisme. 

3.4. Een overstijging van het dualisme in de onderwijssociologie 

De overstijging van het zoeken naar een balans tussen subjectivistische en een 

objectivistische benaderingen in de sociologie is door de critici telkens misverstaan. In dit 

onderzoek is vastgesteld dat het misverstand tweevoudig optreedt. Eerst door aan te nemen dat 

dit een van de centrale problemen in de theorievorming is. Vervolgens dat Giddens aan een 

oplossing heeft gewerkt. Beide aannames zijn onjuist. De laatste houdt een verwisseling in van 

aanleiding en probleemstelling en is kennelijk ontstaan omdat de problematiek van de synthese 

weer op de voorgrond stond ten tijde van de publicatie van de resultaten van Giddens theoretisch 

"project". Hij heeft slechts aandacht besteed aan de problematiek van objectivistische en 

subjectivistische oriëntaties in de sociologie om duidelijk te maken dat het dualisme ten onrechte 

zoveel belangstelling trekt in de sociologie en het zoeken naar een oplossing vergeefs is. Nadat 

hij in de "Constitution of Society" de "overstijging" in definitieve vorm heeft gepresenteerd, roert 

hij het onderwerp niet meer aan. 

Volgens de jaargangen van het "British Journal of the Sociology of Education" bepaalt de 

problematiek van de overaccentuering van een objectivistische of subjectivistische theoretische 

oriëntatie de onderwijssociologie al bijna dertig jaar. De ontwikkeling kan met een paar artikelen 

worden getypeerd. Andy Hargreaves toont in 1980 in een overzichtsartikel de tegenstrijdige 

keuzes die in de theorieontwikkeling worden gemaakt. Hij legt allerlei verschillende impliciete 

aannames op dit gebied bloot.140 Dit zijn de hoogtijdagen van het dualisme. Daarna ontstaan 

synthesepogingen. Een van de laatste is afkomstig van Peter Woods, een auteur die altijd 

dominant aanwezig is geweest in dit debat.141 Een tweede overzichtsartikel waarin de kwaliteit van 

de theorievorming aan de kaak wordt gesteld is van de hand van John Scarth142. Hij levert kritiek 

op de vele synthesepogingen die voor en na Hargreaves' beoordeling zijn verschenen. Scarth 

waardeert Giddens positief. Wellicht biedt de structuratietheorie de mogelijkheid om de problemen 

eindelijk te overwinnen. Hij wijkt in zijn positieve oordeel, net als Cohen, af van de meeste critici. 
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Ook elders, zoals in de organisatiesociologie wordt bijvoorbeeld een negatief beeld van Giddens' 
werk gegeven.143 

Scarth analyseert de structuratietheorie niet, maar roept op tot studie van de 

toepassingsmogelijkheden. In de positieve bespreking wordt echter wederom het beeld gegeven 

dat een synthetiserende benadering is gevolgd. Giddens zou hebben gesteld dat een kant van de 

"duality of structure" inhoudt dat een sociale structuur individuen "produceert".'44 

Niet zo lang geleden is nog een andere synthese gepresenteerd. De oplossing is van 

Margaret Archer en belangwekkend vanwege haar kritiek op de structuratietheorie die al in het 

eerste hoofdstuk is besproken. Archer zet zich af tegen de gevestigde tradities in het theoretisch 

debat in de onderwijssociologie. Voor de bespreking van haar oplossing aan bod komt kan men 

zich, door het determinisme in het werk van enkele onderwijssociologen, een indruk vormen waar 

haar kritiek op gericht is. Dit zijn de co-auteurs Samual Bowles & Herb Gintis en Peter van der 

Kley. 

Het onderzoek van deze drie auteurs kan het belang duidelijk maken van de ontwikkeling 

van een alternatief voor het dualisme. In beide gevallen vervalt men in een determinisme. Tevens 

zijn de auteurs typerend omdat zij een verbinding tussen micro- en macroprocessen willen leggen. 

Bowles & Gintis hebben voor het eerst na Parsons zo een verbinding tot stand proberen te 

brengen. Hun werk heeft navolging gekregen in Nederland met het onderzoek van Van der Kley. 

Hij geeft daarbij een bijzondere interpretatie van "Regels, Orde en de Sociologie" van De Vries. 

In brede kring geldt het werk van Bowles en Gintis als een belangrijk oriëntatiepunt. Een groot 

gedeelte van beide boeken is gewijd aan sociale theorievorming. Het empirisch gedeelte bij 

Bowles & Gintis bestaat uit een statistische analyse van Amerikaanse gegevens over 

persoonlijkheidskenmerken, IQ-metingen, schoolsucces en vormen van arbeidsparticipatie. 

Belangrijk hierbij is de uitkomst dat de hoogte van het IQ niet bepalend is voor het schoolsucces. 

Het empirisch gedeelte van Van der Kley's onderzoek betreft de relatie tussen 

leerkrachtperspectieven en het handelen van leerkrachten in de klas in de vorm van beurten 

geven. Het uitgangspunt van de twee onderzoeken komt nu aan de orde. 

Het boek "Schooling in capitalist America" van Bowles & Gintis werd bij de publikatie in 

1976 als een doorbraak gezien, omdat het in de tekortkomingen voorzag van de aan het begin van 

de jaren zeventig belangrijk geworden "New Sociology of Education". In deze stroming werd wel 

het belang ingezien van het betrekken van de structuur van de kapitalistische economie in een 

analyse van het onderwijs, maar bewoog men zich met een etnografische 

onderzoeksmethodologie uitsluitend op het microniveau. Daar werd onderzocht hoe onderliggende 

betekenissen met de interactie in een schoolklas tot stand komen, bijvoorbeeld in de vorm van een 

"verborgen curriculum". Het kernbegrip van Bowles & Gintis is het "correspondentieprincipe". Door 

het onderwijs worden de ongelijke sociale verhoudingen van de samenleving structureel 

gereproduceerd. De kern van dit proces ligt niet in de inhoud van het onderwijs maar in de sociale 

relatie die leerkrachten met leerlingen onderhouden. De relaties vormen een weerspiegeling van 
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de kwaliteit van de arbeid. Naarmate deze hoger is, zal in het onderwijs meer nadruk worden 

gelegd op zelfstandigheid. Een lager kwaliteitsniveau betekent uitvoerend werk verrichten. Voor 

dit niveau bestaat eveneens een samenhang tussen school en werk. Het correspondentieprincipe 

werkt volgens de auteurs niet alleen in de vorm van een aanpassing aan dit soort vormen van 

disciplinering, maar omvat alle aspecten van het gedrag zoals "the types of personal demeanor, 

modes of self presentation, self image". De kritiek die in het algemeen op deze deterministische 

benadering van Bowles & Gintis wordt geuit richt zich op de passiviteit die doorklinkt in hun 

opvatting over het menselijk handelen. Ondanks een marxistische inspiratie wordt de samenleving 

gezien als bestaande uit persoonlijkheids-, culturele - en sociale systemen die in een 

functionalistische relatie tot elkaar staan.145 Deze opvatting komt duidelijk naar voren in het 

volgende citaat: "To reproduce the labor force, the schools are destined to legitimate inequality, 

limit personal development to forms compatible with submission to arbitrary authority, and aid in 

the process whereby youth are resigned to their fate."146 

Dezelfde kritiek geldt voor Van der Kley omdat hij de optiek van Bowles en Gintis volgt. Een 

specifiek bezwaar tegen zijn deterministische benadering is, hoe hij zijn uitgangspunt heeft 

ontwikkeld. Dat is gebaseerd op een onjuiste interpretatie van De Vries' "principe van het 

regelgeleid handelen" en diens toepassing van Elias' figuratiesociologie. Van der Kley gaat er van 

uit dat de doorgaans impliciete waardering door de leerkracht van de sociale achtergrond van de 

leerling op een "regelbepaalde" wijze in het "geven van beurten" tot uitdrukking komt. Samengevat 

stelt hij: "In this way objective demarcation lines in society become a subjective reality for pupils, 

which influences their actions and thereby also reproduces these demarcation lines subjectively. 

In so far as education functions in this way, it contributes to the reproduction of existing 

relationships in society".147 Vanuit deze theoretische positie denkt Van der Kley de kritiek die op 

het "correspondentieprincipe" is uitgebracht te kunnen weerspreken. Hij geeft de 

handelingstheoretische principes van De Vries woordelijk weer. Uit de wijze waarop hij deze invult, 

blijkt echter dat zijn positie daar diametraal tegenover ligt. Hij vervangt het "regelgeleide" van 

Wittgenstein door een externe "regelgestuurdheid" en vat dit begrip op als representatief voor een 

Durkheimiaanse sociologische benadering. Hij concludeert: "Regels" zijn "niets anders" dan de 

"constrainte sociale van Durkheim." Ten einde een dwingende reproductieve cyclus zoals Van der 

Kley op Bowles & Gintis ent, te vermijden zijn auteurs in de Engelse onderwijssociologie 

vervolgens voor een synthese weer meer rekening gaan houden met het handelingsniveau. Archer 

probeert dit ook in haar synthese en conceptualisaties van sociaal systeem en interactie. 

Nu de belangrijkste kenmerken van Giddens theorie bekend zijn, kan het effect voor de 

aanpak van sociologische onderzoek van de overstijging van het dualisme in een vergelijking met 

de poging van Archer worden geïllustreerd. Het voorbeeld dat naar aanleiding van haar werk wordt 

gegeven van de sociaal theoretische correcties of onderzoeksmatige aanvullingen waartoe de 

structuratietheorie leidt, is de ontwikkeling van de schoolklas. Het is mede gekozen omdat zij net 

als Giddens rekening houdt met het historisch karakter van sociale verschijnselen. Aan de 
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historische dimensie van instituties heeft men in de onderwijssociologie in het algemeen weinig 

zorg besteed. Dat is vreemd. De hedendaagse schoolklas ziet er anders dan in de tijd van de 

Romeinse pedagoog Quintillianus. De school als een hiërarchie van klassen ontstaat in de 

dertiende eeuw met een bestuurlijke reorganisatie van de rooms-katholieke kerk. Daarna wordt 

dit principe toegepast in scholen die los van de kerk staan. De huidige 1 op 1 relatie van een klas 

met leerlingen van dezelfde leeftijd en een docent in een aparte ruimte wordt pas in de tweede 

helft van de negentiende eeuw geleidelijk tot stand gebracht, in Engeland bijvoorbeeld na 1870. 

Dit gebeurt uit een pedagogische overweging ter bevordering van de sociale ontwikkeling van 

leerlingen en vanuit een organisatorische naar een grotere efficiëntie van het onderwijs.148 

Archer heeft de historische ontwikkeling van het onderwijs in brede zin over twee eeuwen 

onderzocht. Het gaat haar om de sociale oorsprong van de ontwikkeling van totale 

onderwijssystemen. Zij vergelijkt op dit punt Engeland, Denemarken, Frankrijk en Rusland. De 

vraag is nu hoe haar theoretische oplossing voor het dualisme er in grote trekken uitziet en wat 

de belangrijkste verschillen bij dit soort onderzoek met de structuratietheorie zijn. 

Bij de introductie in Nederland van Archers historisch sociologische onderzoek naar de 

ontwikkeling van onderwijssystemen zijn alleen de resultaten besproken en is voorbij gegaan aan 

haar theoretisch uitgangspunt. Dat is een opvallende omissie omdat zij dit zelf afficheert als een 

belangrijke vooruitgang en zich afzet tegen vooronderstellingen van voorafgaand onderzoek. Men 

verwijst slechts naar een bepaalde onderzoeksmethodologie, terwijl een andere sociale 

theorievorming een van haar hoofddoelstellingen is.149 Zij demonstreert hoe vruchtbaar haar 

oplossing is voor het probleem van de tegenstrijdigheid van bepaalde oriëntaties in de sociologie. 

Later geeft zij een vergelijkbare demonstratie van het belang voor de sociale wetenschappen door 

een uitwerking naar de cultuursociologie. 

Het uitgangspunt is met de titel van haar boek, "Social Origins of Educational Systems", 

al aangegeven. In veel onderzoek, zoals van Bowles & Gintis, wordt verondersteld dat een wijze 

van handelen te danken is aan: "hidden hands, evolutionary mechanisms, infrastructural 

determinism, and spontaneous adjustments to social change."150 Hier komt een theorie voor in de 

plaats die sociale verandering kan verklaren. Zij verwijst met "social" in de titel van haar boek naar 

activiteiten van groepen die op de lange duur hun neerslag krijgen in de vorm van een sociale 

structuur. De keuze van activiteiten wordt daarna door de "gevestigde structuur" voor een 

bepaalde periode beperkt. In het eerste hoofdstuk is al kennis gemaakt met haar sociale dynamiek 

bij de bespreking van haar negatieve beoordeling van de structuratietheorie. Hier is het, 

omgekeerd, de bedoeling om haar oplossing voor het dualisme in de sociologie en het onderzoek 

te beoordelen vanuit de structuratietheorie. Na de kritiek volgen een paar voorbeelden van het 

alternatief dat de institutionele handelingstheorie van Giddens biedt. 

Archer probeert aan beide polen van het dualisme recht te doen. Haar theoretische 

constructie is sequentieel. Een structuur stuurt het handelen, maar kan op een gegeven moment 

in bepaalde opzichten ook als belemmerend worden ervaren. Door sociale interactieprocessen 
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zoals "onderhandelen" zet men zich af en reageert op de dwang die van een bepaald kenmerk van 

de sociale structuur uitgaat. Het gevolg is dat die structuur verandert waardoor de interactie via 

andere banen kan verlopen. Zij beargumenteert de opeenvolging van sociale verschijnselen zo: 

"What is crucial is that the macro-sociological perspective maintains that structure and action 

operate over different time periods."151 Alhoewel "tijd" de spil in deze sociale dynamiek is, definieert 

Archer dit concept niet en geeft daar ook geen algemene omschrijving van. 

De hoofdkenmerken van deze theoretische constructie zijn al aangehaald in de bespreking 

van haar cultuursociologische benadering aan het einde van het eerste hoofdstuk. Archer 

onderscheidt in haar onderzoek naar onderwijsstelsels in beginsel twee cycli. Zij stemmen in de 

dynamiek van de wisselwerking overeen met de spanning tussen cultureel systeem (CS) en 

sociaal culturele interactie (SC). Zij gebruikt overeenkomstige fasen voor "onderwijssysteem" en 

de "sociale interactie" in het onderwijs. 

In de meeste landen van Europa is de eerste onderwijsstructuur die ontstaat, gekenmerkt 

door de kerk als de dominante groep. De gelijke structuur van de eerste cyclus splitst zich in twee 

vormen bij de overgang naar de tweede cyclus. De interactie waardoor het kerkelijk 

onderwijssysteem verandert is bijvoorbeeld in Engeland en Frankrijk anders verlopen. In het eerste 

geval ontstond een gedecentraliseerd systeem. In Frankrijk verrees een gecentraliseerd 

onderwijsstelsel. Daar werd het bestaande bouwwerk neergehaald door de staat. De 

maatschappelijke groepen die zich benadeeld voelden door het monopolie van de kerk wisten door 

hun politieke macht te gebruiken via wetgeving een meer bij hun belang passend nieuw systeem 

tot stand te brengen. 

De onderwijsverandering in Frankrijk typeert Archer als een "restrictieve strategie". De 

benadeelde groepen beschikken niet over voldoende materiële middelen, maar wel over macht. 

De overgang in Engeland is een voorbeeld van een "substantieve strategie". De benadeelde 

groepen beschikken over voldoende middelen om eigen onderwijsvoorzieningen in het leven te 

roepen. In dit geval van burger- en arbeidersscholen naast het bestaande onderwijs door de 

Anglicaanse kerk. De interactie waardoor de twee nieuwe typen van onderwijssystemen verder 

groeien en hun specifieke kenmerken krijgen is door de toename van het aantal partijen in en rond 

het onderwijs complex geworden. 

De politieke onderhandelingspartners zijn, behalve de kerk als een inmiddels kleine speler, 

de staat en verschillende belangengroepen. Daartoe behoren bijvoorbeeld ondernemers, maar ook 

onderwijsgevenden die een eigen macht beginnen te vormen door hun toegenomen 

professionaliteit. Zij typeert deze interactie als "de handel" die zich tussen "buyers" en "sellers" 

afspeelt. Archer neemt de metafoor niet helemaal over: professionele of intellectuele waarden 

kunnen buiten de verkoop worden gehouden. Gijs Rupert en Jan Wolthuis, die Archers benadering 

in Nederland introduceerden, hebben de ontwikkeling van het Nederlandse onderwijsstelsel aan 

de hand van dit model in grote trekken beschreven. 
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Jan Lenders interpreteert de ontwikkeling van het stelsel in Nederland meer genuanceerd. 

Hij gaat in op de belangrijke beleidswijziging die in de schoolwet van 1806 naar voren komt. De 

schoolwet van 1801 gold voor de armenscholen en de meeste scholen op het platteland en 

betekende een eerste stap naar een nationalisering van het onderwijs naar vorm en inhoud. Het 

bereik van de wet van 1803 was groter. Hierin werd ieder vorm van lager onderwijs openbaar 

verklaard. Bijzonder is dat, terwijl in 1805 het federalisme in Nederland werd afgeschaft, de 

schoolwet van 1806 juist minder centralistisch is dan de wetgeving uit 1803. Lenders vermeldt dat 

deze discrepantie in het algemeen wordt verklaard als een "vergaand compromis" en het "resultaat 

van de restauratie". Hij stelt zelf vast dat het omgaan met de eerste wetten de schoolhervormers 

had geleerd dat zulke grote veranderingen niet kunnen worden afgedwongen. Dat geldt vooral 

indien de organisatie van het onderwijs en het leren in zo belangrijke mate gewijzigd worden: "Wat 

kon er terechtkomen van een gemotiveerde onderwijspraktijk, als het onderwijsveld zelf de 

vernieuwing niet begreep of niet wilde begrijpen?"152 Het terugdraaien van het centralisme en meer 

overlaten aan plaatselijk initiatief in de wet van 1806 noemt hij in bestuurlijke zin "een strategische 

wending". 

De sociale krachten die werkzaam zijn in een fase van de cyclus van "interactie" en 

"structuur" verklaren de betekenis van het onderwijsstelsel op dat moment. Archers oplossing voor 

deterministische benaderingen als van Bowles & Gintis en Van der Kley is dat de verdeling van 

de kwaliteit van arbeid in een samenleving het onderwijs niet kan determineren. Een gegeven 

sociale structuur conditioneert en schept de omstandigheden voor het handelen die sociale 

groepen op den duur in onderhandeling weer kunnen wijzigen. 

Waar Archer van Giddens afwijkt is duidelijk. De betekenis van interactie en van een 

onderwijssysteem wordt voortgebracht door een structuur die alleen in het handelen bestaat. Een 

context is geen omgeving waar men zich inpast, maar wordt door het handelen gevestigd. 

Activiteiten van mensen worden niet geconditioneerd. De omstandigheden zijn aanwezig in een 

structuur van regels die men in een techniek kan hanteren en daarmee zelf voortbrengt. 

Machtsrelaties bestaan eruit dat men op grond van de beheersing van een geheel aan regels 

anders zou hebben kunnen handelen. Archer versterkt de logische onderscheiding die in de tijd 

tussen "structuur en interactie" zou bestaan door een micro- en macroniveau te onderscheiden. 

Archer heeft haar synthese later verder uitgewerkt in de richting van de laatste 

onderscheiding.153 Haar oplossing voor het dualisme is in feite een combinatie van een 

sociologische micro- en macro-oriëntatie. Giddens wijdt na het boek "Central Problems" nog maar 

een paar zinnen aan de theoretische problematiek die centraal staat in Archers werk. In de 

inleiding van "The Constitution of Society" stelt hij in een noot: "one of the most visible trends in 

social theory today is the prime part played by views drawn more or less directly from Parsons." 

Met zijn structuratietheorie is hij aan het dualisme ontsnapt. De micro-macro tegenstelling of een 

synthese daarvan beschouwt hij als nietszeggend en "as a slightly more concrete version of the 

dualism in social theory already mentioned."154 
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Volgens Giddens ontwikkelen de onderwijssystemen die Archer onderzocht heeft zich in 

een regelgeleid handelen van onderwijsgevenden, leerlingen, ouders en onderwijsontwikkelaars. 

De laatste groep is in dienst van een ministerie van onderwijs of een belangengroep. De regels 

kunnen informeel zijn zoals meestal in een schoolklas het geval is of geformaliseerd in 

onderwijswetten, bestuurlijke maatregelen en bijvoorbeeld een schoolreglement. Deze 

handelingscontexten kunnen in een systeem in meer of mindere mate geïntegreerd of gekoppeld 

zijn. Een discursief inzicht in de "systemness" van regelgeleid handelen kan in historisch materiaal 

als verslagen van onderwijsontwikkelaars of inspectie aanwezig zijn. 

Archer hanteert wetgeving als een afbakening van de fasen in de historische cycli die zij 

in de ontwikkeling van onderwijskundig handelen onderscheidt. De feitelijke navolging van 

normstellende wetten lijkt haar vanzelfsprekend. Het is maar de vraag of die navolging zich 

voordoet. Men hoeft hierbij maar aan wetgeving over abortus te denken die in de meeste landen 

niet spoort met een feitelijke ontwikkeling.155 Het is mogelijk dat wettelijk voorgeschreven 

veranderingen in het onderwijs nauwelijks worden uitgevoerd. Omgekeerd kan een 

onderwijskundige vernieuwing op bepaalde plaatsen een standaardpraktijk zijn ver voor daar 

wettelijke regelingen over worden opgesteld. 

De structuratietheorie legt geen markeringen op grond van een theoretisch uitgangspunt 

op aan een ontwikkeling. Wat telt is een empirisch criterium in welke mate een regel wordt 

nagevolgd en wanneer een herinterpretatie optreedt. De auteurs die Archers theoretisch model 

op de Nederlandse situatie hebben toegepast, hanteren haar manier van begrenzen zonder daar 

vragen bij te stellen. Jan Lenders brengt dit soort nuanceringen wel aan in zijn constatering dat 

de schoolwet van 1806 een "strategische wending" is. 

Archers gecombineerde procesmatig structurele oplossing voor het dualisme heeft twee 

belangrijke manco's. Haar structuurbegrip, als een te overkomen vorm van sociale dwang, is 

extern met het handelen verbonden. In haar concipiëring van interactie is een vermogen tot 

reflexiviteit op voorhand uitgesloten. De mate waarin mensen inzicht hebben in de institutionele 

beperking en mogelijkheden tot handelen moet echter empirisch worden onderzocht. De 

empirische tekortkoming is dat Archer in haar vooronderstelling dat actoren op bepaalde 

kenmerken van een sociale structuur reageren niet aanneemt dat zij een structuur tijdens de 

ontwikkeling reflexief kunnen interpreteren. Hier zal een empirische illustratie van deze manco's 

worden gegeven. Gezien de enorme omvang van haar onderzoek kan het aangeven van een 

andere onderzoeksrichting slechts bestaan uit een aantal voorbeelden van een ander gebruik van 

de gegevens op haar onderzoeksterrein. De voorbeelden hebben betrekking op de ontwikkeling 

van de "schoolklas". 

De betekenis van de begrippen school en schoolklas is in de loop van de tijd veranderd. 

Dit blijkt uit onderzoek van David Hamilton. De "school" met de hiërarchische organisatievorm 

zoals wij die kennen komt langzamerhand tot stand door toedoen van de katholieke kerk na het 

vierde Lateraans Concilie in het jaar 1215. Het opkomen van het verschijnsel school staat in 
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verband met het ingevoerde celibaat en de bestuurlijke reorganisaties waartoe op dit concilie wordt 

besloten. Er ontstaan daarna langzamerhand twee soorten scholen. Het ontstaan van niet 

kerkelijke scholen hangt samen met de opkomst van een klasse van kooplieden die voor de 

toelevering van geschoold personeel niet meer afhankelijk wilde zijn van de kerkelijke educatie. 

In beide soorten scholen was sprake van onderwijs bij toerbeurt. De "schoolklas" in de huidige 

betekenis, in plaats van dat hoofdelijke onderwijs, komt het eerst voor in een verslag van de 

Universiteit van Parijs uit 1517. Het "gelijktijdig onderrichten" van een groep leerlingen van 

overeenkomstige leeftijd in een aparte ruimte met dezelfde leerstof door een docent, het 

zogenaamde leerstofjaarklassensysteem, wordt vanaf 1870 algemeen in Engeland. Deze 

verandering is door beleidsmakers voorgesteld op grond van pedagogische en organisatorische 

overwegingen. Door met één groep te werken kan een sociale cohesie tot stand komen en het 

onderwijs efficiënter worden. Na 1870 heeft de schoolklas haar moderne betekenis. In de periode 

van de twaalfde tot de twintigste eeuw speelt zich met andere woorden een 

institutionaliseringsproces af in het onderwijs dat in relatie staat tot ontwikkelingen in de kerk, het 

vroegkapitalisme en de moderne vorm daarvan met haar industriële produktiewijze. De 

ontwikkeling doet zich in deze periode in een groot aantal landen voor. 

Deze historische schets is de introductie van een verdere kritiek op Archers theorie en een 

aanvulling op haar onderzoeksopzet. Archer lijkt alleen geïnteresseerd te zijn in nationaal ontstane 

verschillen tussen onderwijssystemen. Zij gaat daarmee voorbij aan mogelijke overeenkomsten 

tussen onderwijsstelsels. Overeenkomsten zouden het theoretisch belang van de door haar 

gevonden nationale verschillen kunnen relativeren. De klas is daar een voorbeeld van. De 

schoolklas is de fundamentele eenheid van elk modern onderwijsstelsel. Een schets van de 

ontwikkeling van de schoolklas geeft de mogelijkheid aan van een verruiming van het empirische 

kader van Archers onderzoek. Waarschijnlijk heeft zij de keuze voor een onderzoek naar nationale 

verschillen om een strategische reden gemaakt. Op die manier kan zij sociaal deterministische 

benaderingen effectiever ondermijnen. De waarde van haar theoretische synthese komt daardoor 

beter uit. Zo op het eerste gezicht lijken er genoeg gegevens te zijn die wijzen op een andere 

ontwikkeling van regelgeleid handelen in plaats van de theoretische fasering die Archer aan de 

empirie oplegt. Vanzelfsprekend moeten deze indicaties verder worden onderzocht. Aan deze 

gegevens kan eerst worden ontleend hoe in het onderwijs successievelijk inhoud aan 

"gelijktijdigheid" van onderwijs aan leerlingen in plaats van het hoofdelijk onderwijs is gegeven. 

Daarna wordt de ontwikkeling van de klas in Engeland en Nederland geschetst. 

Het idee dat onderwijs aan leerlingen van hetzelfde niveau in een afgescheiden ruimte 

plaats moet vinden is via stadia ontstaan, die, nu, vanuit een gevestigde praktijk van meer dan 

honderd jaar haast onbegrijpelijk zijn. Zo bogen de provinciale inspecteurs van onderwijs zich op 

een bijeenkomst in maart 1859 over de vraag wat te doen met "zeer talrijk bezochte scholen". Hun 

conclusie is, zo citeert Valks: "Eene schoolinrichting van acht, negenhonderd leerlingen met 9 
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onderwijzers in 9 klassen, alles voor het overige gelijk zijnde, geeft een driemaal krachtiger 

onderwijs dan die afzonderlijke inrichtingen met een gelijk getal onderwijzers en leerlingen".156 

De schoolinspecteurs hanteren op deze bijeenkomst een model voor 

deskundigheidsbevordering dat vanaf het begin van de negentiende eeuw al wordt gevolgd door 

de onderwijzersgezelschappen. Men gaat in op vragen en stellingen rond problemen. Bij de 

gezelschappen worden die doorgaans door een ander gezelschap opgeworpen. De werkwijze is 

ontwikkeld in de Renaissance in Italië en overgenomen door wetenschappelijke genootschappen, 

zoals de bekende Royal Society in Londen. In de afdelingen in de provincie Groningen floreerde 

de deskundigheidsbevordering in het bijzonder onder de bezielende leiding van de schoolopziener 

Th. van Swinderen. Men bewaakte zo gedurende de eerste helft van de eeuw, bij gebrek aan 

andere mogelijkheden zoals een onderwijzersopleiding, zelf de kwaliteit van de 

beroepsuitoefening.157 

De historicus Hamilton merkt op dat in korte tijd in Engeland aan "gelijktijdigheid" van 

onderwijs verschillende betekenissen worden gegeven voor "lokaal" is ingeburgerd. Van 1820 tot 

1830 komt de tweezijdige invulling voor van lezen en schrijven in hetzelfde tijdsbestek en de 

onderwijsmethode van het samen opzeggen van antwoorden of reciteren. De laatste methode: 

"also proclaimed the benefits that 'simultaneous' answers might bestow upon 'silent' children."158 

"Gelijktijdigheid" in deze periode betekent echter ook een grote groep leerlingen splitsen en tegelijk 

laten lezen. Tegen het einde van de jaren dertig wordt de derde inhoud ontwikkeld van de 

gezamenlijke aandacht van alle leerlingen voor hetzelfde onderwijs. Het in koor antwoorden viel 

hier nog onder, maar was niet meer doorslaggevend. Pas tegen de jaren zeventig van de 

negentiende eeuw raakt zowel in Engeland als Nederland de huidige combinatie van leerstof, 

leeftijdsgroep en één docent in één ruimte echt in zwang. 

Het concept "cyclus" met de rol die "interactie" en "structuur" daarin volgens Archer spelen 

is al op sociaal theoretische gronden verworpen. De stelling is nu dat empirische gegevens ook 

geen aanleiding geven tot de constructie van zo een verloop van de onderwijsgeschiedenis. De 

verschillen die bijvoorbeeld in Nederland bestaan in de ontwikkeling van de klas zijn extreem groot. 

De door Lenders geconstateerde aanpassingen in de onderwijswet van 1806 zijn waarschijnlijk 

een reactie op zulke verschillen. De onderwijsontwikkelaars zullen toen niet hebben vermoed dat 

deze vijfentwintig jaar later nog onverminderd zouden bestaan en zelfs na 1850 het hoofdelijk 

onderwijs nog niet verdwenen was. Terwijl er in Groningen helemaal aan het begin van de 

negentiende eeuw al een aantal volksscholen met afgescheiden lokalen bestaan waarin apart les 

wordt gegeven, toonde een schoolopziener in Amsterdam een kwart eeuw later nog aan een 

buitenlandse bezoeker de bouwplannen om zijn "schoolhal" voor duizend naar dertienhonderd 

leerlingen te vergroten. In deze hal werd overigens wel gelijktijdig onderwijs aan aparte groepen 

gegeven. De bezoeker uitte bewondering voor de organisatie en kunde waarmee dit gebeurde. 

In Engeland bestonden vergelijkbare verschillen in de organisatie van het onderwijs. 
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Kay-Shuttleworth was een filantroop met functies als secretaris van een van de eerste 

nationale onderwijscommissies en stichter van de eerste opleiding voor onderwijzers in Londen 

in 1840. Voor hem is het eveneens een centrale vraag wat de optimale omvang en 

onderwijsmethode van een klas is. Hij toonde zich beducht voor een te hoog innovatietempo en 

nam de verschillen in acht bij de implementatie van de nieuwe school. Er waren weinig 

onderwijzers die volgens de nieuwe methode les konden geven: "In the event, the Committee 

seems to have arrived at a compromise: they proposed that the 'simultaneous method' was to be 

introduced (i.e. to check for pupil understanding), but they also accepted that it would be used 

alongside pre-existing forms of monitorial instruction."159 Pas vanaf het begin van de jaren zestig 

van de negentiende eeuw begon het hoofdelijk onderwijs, ten gevolge van een cumulatie van 

kleine veranderingen, te verdwijnen. Het woord klas deelde dit lot niet. Integendeel, het werd 

synomiem met gelijktijdig lesgeven in een apart lokaal aan een groep leerlingen. 

De ontwikkeling van de "schoolklas" is van het begin tot het eind van de verschillende 

handelingspraktijken in de scholen tot en met de activiteiten van de "onderwijsontwikkelaars" 

reflexief. Die reflexiviteit leidt tot een internationale eenheid. Niet alleen wordt in een aantal landen 

op een overeenkomstige manier vorm gegeven aan de klas, maar ook met dezelfde redenen. De 

ontwikkeling is baanberekend omdat men overal af moest stappen van de zekerheid die het 

toezicht in één ruimte op alle leerlingen en alle docenten verschafte. Men moest voor een goed 

verloop van het onderwijs op een hiërarchie van de schoolorganisatie gaan vertrouwen. 

Deskundigheidseisen en een rangenstelsel werden langzamerhand ingesteld. Mogelijke stappen 

in de vormgeving van de "gelijktijdigheid" zijn vergeleken met de resultaten uit gebieden waar men 

verder was. Men maakt bij de ontwikkeling van het concept van het "gelijktijdig onderwijs" intensief 

gebruik van kennis. Zoals het geval is geweest bij de bestuurlijke "strategische wending" in de 

schoolwet van 1806 in Nederland en de voorzichtigheid die men in Engeland betracht. 

Die reflexiviteit is grensoverschrijdend. Kay-Shuttleworth beantwoordt aan de behoefte aan 

inzicht door een onderzoeksreis naar Nederland te ondernemen, waarvan in twee rapporten 

uitgebreid verslag wordt gedaan.Hij heeft ook scholen in andere Europese landen bezocht. 

Omgekeerd ondernemen Nederlandse schoolopzieners als Haefkens en De Raadt een excursie 

naar hervormingsscholen in Engeland. Deze onderwijsontwikkelaars verrichten in feite allemaal 

sociologisch onderzoek waarmee een reflexie op de ontwikkeling van het onderwijs in het eigen 

land en het bezochte land mogelijk is. Men zou het effect van deze frequente contacten kunnen 

typeren met een variant op een vaststelling van de contemporaine socioloog en statisticus Adolphe 

Quetelet: naarmate de contacten toenemen, nemen de verschillen tussen de schoolklas die per 

land verrijst in intensiteit af. 

De onderzoeksverslagen van de reizen naar het buitenland zijn een indicatie van de mate 

van discursiviteit van het veranderingsproces in Engeland, maar geven ook een inkijk in de 

reflexiviteit in Holland. Onderzoek naar de ontwikkeling van de schoolklas in Nederland ten 

behoeve van de juiste aanpak in eigen land is in dezelfde periode ook vanuit Frankrijk uitgevoerd. 
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Cousin zit duidelijk op de lijn van de scholen in Groningen die inmiddels al een tijd met aparte 

klassen en methoden werken. Zijn antwoord op de voorgenomen verbouwing in Amsterdam 

waardoor meer dan duizend leerlingen tegelijk in een schoolhal onderwijs zullen krijgen is: "Encore 

une fois, il ne s'agit point d'obtenir le spectacle plus ou moins agréable d'une masse d'enfants 

rassemblés et obéissant à un seul et même maître; il s'agit de procurer la meilleure éducation de 

chacun d'eux; et pour delà il ne faut pas seulement établir diverses classes dans l'école, it faut 

avoir aussi des salles distinctes pour ces différentes classes ,...".160 

Het oordeel van Kay-Shuttleworth in zijn twee rapporten uit 1848 en 1850 is vrijwel 

gelijkluidend. Hij oriënteert zich in Nederland in verband met de hervorming van de armenscholen 

in Engeland. Hij prijst de orde, stilte en discipline in het onderwijs: "It is difficult for those who have 

not witnessed it to believe that conversation may be maintained in a school of a thousand children 

in Holland, in the same tone of voice, and heard with equal ease, as in a private appartment".161 

Aan de andere kant stelt hij duidelijk dat aparte klaskamers beter onderricht garanderen. Uit een 

contemporaine reactie van de Nederlandse schoolopziener De Raadt op de rapporten blijkt dat 

afgescheiden lokalen in Holland nog uitzonderlijk zijn. Kay's betoog zou voortkomen uit het 

onvermogen van de Engelse onderwijzer om "goede orde" te houden: "De wanorde" meent hij, "die 

er bij hen hieruit ontspringt willen zij voorkomen, door aan elke klasse een afzonderlijk vertrek te 

geven".162 De oriëntatiebezoeken in Nederland worden zo grondig uitgevoerd dat de scholen in 

Groningen de Franse bezoeker Cousin niet ontgaan. Wanneer later in Nederland wel gedegen 

argumenten voor klaslokalen worden ontwikkeld komen deze overeen met de al genoemde punten 

van een groter leereffect en efficiency. 

Het in opzet centralistische karakter dat uit de eerste Nederlandse nationale schoolwetten 

spreekt, krijgt pas na 1848 echt vorm. De reisroute van de onderwijsontwikkelaars uit Engeland 

en Frankrijk is daarom in Archers perspectief typisch. Vanuit een decentrale Engelse en een 

gecentraliseerde Franse structuur oriënteert men zich in een omgeving die niet in het verlengde 

van het eigen stelsel ligt. Haar opvatting van interactie sluit deze nationale en internationale 

reflexie uit van het onderzoek naar de ontwikkeling van onderwijsstelsels. De positie van 

"aanbieder" en "koper" zijn volgens haar bepalend voor de omgang in het onderwijsveld tussen de 

daarbij betrokken belangengroepen. Zij lijkt even impliciet naar andere overwegingen van deze 

partijen te verwijzen met de verwijzing over een professionele groep die "waarden" buiten een 

onderhandeling kan plaatsen. Dat is een opmerking over de "redbrick" universiteiten in Engeland 

die het curriculum geheel naar eigen inzicht inrichten. Er wordt echter niet ingegaan op de 

mogelijkheid dat deze professionele waarden door de betrokkenen met algemene waarden kunnen 

worden gerechtvaardigd of met het voeren van een dialoog. De afwijking van het "buying" en 

"selling" model is louter het gevolg van extreme posities op de markt. Tijdens de stichting van 

nieuwe Engelse universiteiten in de jaren vijftig van deze eeuw was er een grote vraag naar 

academici. Degenen die verantwoordelijk waren voor de opzet van deze universiteiten konden zich 

daardoor de "luxury of a conscience" veroorloven.163 
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Archers interactioneel model biedt geen mogelijkheden de overwegingen van Kay-

Shuttleworth of van andere betrokkenen, zoals ouders, bij de ontwikkeling van de "schoolklas" te 

analyseren. Het institutioneel inzicht van tijdgenoten in de omstandigheden waaronder iets 

veranderd of verbeterd kan worden valt buiten haar gezichtsveld. Tot de buiten het onderzoek 

gehouden omstandigheden behoort het inzicht in het eigen regelgeleid handelen en van anderen, 

dat het doel lijkt te zijn van de hier opgemerkte internationale contacten. Men reist in de vorige 

eeuw naar het buitenland om vergelijkingen te maken en doet via een dialoog tussen deskundigen 

kennis op hoe iets in eigen land niet moet worden opgezet. De kwaliteit van zo een 

onderwijsontwikkeling en van wetgeving die gebaseerd is op inzicht in een institutionalisering kan 

met haar onderzoeksopzet niet worden beoordeeld. Hier zijn indicaties opgemerkt voor een 

overeenkomst in een fundamenteel en overeenkomstig onderdeel van elk onderwijssysteem en 

een vergelijkende reflexiviteit over landsgrenzen heen, terwijl Archer diversiteit benadrukt en doet 

voorkomen alsof kenmerken van een onderwijsstelsel alleen nationaal onder een zekere mate van 

sociale dwang worden gevormd. 

De structuratietheorie leidt niet alleen tot een andere invulling van onderzoek als van 

Archer, maar ook tot een andere inzet van gevestigde sociologische onderzoeksmethoden. De 

"logica van betekenis" van Wittgenstein en de hoofdbegrippen van de structuratietheorie maken 

duidelijk dat de relevantie van de verschillende onderzoeksmethoden anders komt te liggen. 

Onderzoek naar de activiteiten van Kay-Shuttleworth, Cousin, Haefkens, De Raadt en Van 

Swinderen vooronderstelt het epoche van een sociaal strategische gedragsanalyse. Voor de 

reproductie van de schoolklas van 1870 tot heden in de landen waaruit zij afkomstig zijn is een 

institutionele analyse nodig. Door de critici van de structuratietheorie is gelet op begrippen en 

samenhang. De door Giddens voorgestelde verschuiving in onderzoeksmethodiek is 

veronachtzaamd of als een bevestiging gezien van de nadruk die hij op procesmatigheid zou 

hebben gelegd. De Vries laat zich in zijn toepassing van een onvolledige interpretatie van de latere 

filosofie hier niet over uit en ziet waarschijnlijk geen reden tot een andere inzet van methoden. Het 

belang dat Giddens aan andere onderzoeksmethodologieën hecht past bij de sociaal theoretische 

affiniteit tussen het werk van Goffman en sociologisch georiënteerde historici als Braudel of Duby. 

Giddens schenkt uitgebreid aandacht aan de plaats van methoden in het sociologisch 

onderzoek aan het eind van "The Constitution". De richting van de voorgestelde verschuiving kan 

worden afgeleid uit zijn institutionele handelingstheorie en zijn waardering voor Goffman. Hij hecht 

veel waarde aan de veelzijdigheid en subtiliteit van het door hem opgemerkte "unthinking 

behavior". Grootschalige onderzoeksmethoden en statistische analyse zijn volgens Giddens 

evenzeer, in tegenstelling tot Baumans duiding van zijn interpretatieve sociologie, belangrijk. 

Daarmee kan de mate en het bereik van institutionalisering worden vastgesteld, zoals bij de 

schoolklas. Uit Giddens' waardering voor het werk van Braudel, de definitie van "tijd" en uit de 

bespreking van Archers onderzoek is duidelijk dat instituties altijd in een reflexief historische 

dimensie moeten worden gezien. 
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De institutionele handelingstheorie van Giddens 

De "duality of structure" impliceert dat de scherpe scheiding of zelfs tegenstelling die veelal 

wordt aangebracht tussen kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden vervalt. De reden 

is dat de verzameling en interpretatie van kwantitatief materiaal dezelfde methodologische 

grondslag heeft als kwalitatief onderzoek. De mate waarin doordringing van de sedimentatie in het 

institutionele handelen mogelijk is voor mensen geeft hen andere mogelijkheden om hun leven in 

te richten, bijvoorbeeld in de keuze voor de schoolcarrière van hun kind. Giddens geeft in het 

gedeelte in "The Constitution" een voorbeeld op het gebied van onderwijs van grootschalig 

onderzoek door Gambetta, een Italiaans onderwijssocioloog en bijna etnografisch 

schoolonderzoek door Willis, die beiden rekening houden met de "dualiteit van structuur". Ondanks 

de grote verschillen stelt Giddens vast: "But Gambetta's research, no less than that of Willis, 

presupposes a grasp of situated action and meanings without which the formal categories of the 

theoretical metalanguage employed by the researcher would have neither sense nor application."164 

In het onderzoeksmatige alternatief voor de oplossing van Archer van het dualisme is de 

richting verkend die substantiële theorievorming uitgaat bij overstijging van het door haar gestelde 

probleem. De theoretische consequenties van Giddens' uitgangspunt in de latere filosofie van 

Wittgenstein worden in het volgende hoofdstuk verder onderzocht. Daar zal de inhoud worden 

vergeleken die op grond van twee verschillende interpretaties van deze filosofie aan "modern 

burgerschap" is gegeven. 

Er zijn belangrijke verschillen tussen de theoretische "synthese" van Archer en de 

structuratietheorie geconstateerd. Het is echter nog niet duidelijk wat het verschil is tussen deze 

theorie en sociologische benaderingen welke ook zijn gebaseerd op de latere filosofie van 

Wittgenstein en uitgaan van een interpretatie waarin de constitutie van betekenis verklaard wordt. 

Dat soort duidingen zijn hiervoor, ter onderscheiding van het werk van Rubinstein, de Vries en 

Giddens, geplaatst onder de verzamelnaam "de eerste richting". In het tweede hoofdstuk, waar 

dit onderscheid is gemaakt, is daarbij het bestuurssociologisch werk van Herman van Gunsteren 

aangestipt. Tot dit werk behoort een kritische analyse en reconceptualisering van het begrip 

burgerschap. Giddens heeft ook aandacht aan dit begrip besteed. Dit biedt de gelegenheid om de 

theoretische consequenties van de verschillen tussen de "verklarende" richting en Giddens vast 

te stellen in de interpretatie van Wittgensteins latere filosofie. 
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HOOFDSTUK 4 THEORETISCHE CONSEQUENTIES: BURGERSCHAP 

VOLGENS VAN GUNSTEREN EN GIDDENS 

4.1 Burgerschap en Waarden 

De twee hoofdrichtingen in de sociaal wetenschappelijke toepassingen van Wittgensteins 

latere filosofie zijn als leidraad gebruikt in het onderzoek naar de basis van Giddens' 

handelingstheorie. Het doorslaggevende verschil tussen de twee aanwendingen is het ten 

onrechte toeschrijven van een epistemologische oriëntatie aan zijn filosofie. Het belang van deze 

conclusie neemt af als dit verschil geen belangrijke theoretische consequenties heeft. Daartoe is 

hier een test uitgevoerd bij Giddens en Van Gunsteren voor "burgerschap". Een begrip dat cruciaal 

is voor een democratische samenleving. De overheersende opvatting in het publieke en 

wetenschappelijke debat is dat het handelen van de burger op waarden moet zijn georiënteerd. 

De twee auteurs die hier worden vergeleken zijn het, weliswaar op verschillende gronden, eens 

over de meer bescheiden plaats die in een conceptualisatie van burgerschap aan "waarden" moet 

worden gegeven. Democratisch handelen moet zich kunnen ontwikkelen. Daarom zijn in de 

vergelijking jongere medeburgers en het onderwijs betrokken. 

Theorievorming over burgerschap vindt voornamelijk plaats vanuit waarden. Michael de 

Winter volgt in zijn "Kinderen als Medeburgers" een ander spoor. Daarin staat participatie centraal. 

Hij is geïnspireerd door de burger die in "Eigentijds Burgerschap" is geschetst. Dit is een rapport 

van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in Nederland dat onder leiding van 

Herman van Gunsteren tot stand is gekomen. Volgens het rapport heeft het onderwijs geen 

moraliserende taak. Zijn "burgerschap" is voor een groot deel naar een duiding van "regelgeleid 

handelen" uit Wittgensteins latere filosofie ontwikkeld. Één van de vragen die Anthony Giddens 

zich stelt na de voltooiing van de structuratietheorie is hoe het handelen van de burger moet 

worden geconceptualiseerd. De afnemende betekenis van de traditionele politieke ideologieën 

maakt deze vraag relevant. Er doen zich opvallende parallellen tussen beide auteurs voor. 

Giddens conceptualiseert "burgerschap" eveneens naar de latere filosofie en relativeert het belang 

van waarden ook. Aan de relatie die in beide gevallen met de latere filosofie wordt gelegd is nog 

door niemand aandacht besteed. 

Naast deze overeenkomsten bestaat er een belangrijk verschil tussen beide auteurs. 

Volgens Van Gunsteren berust de betekenis van een handeling op een consensus in een 

levensvorm of over de adequaatheid van een regel in een handelingssituatie. Volgens Giddens' 

interpretatie van de latere filosofie is dit onjuist. De betekenis van een handeling wordt gevestigd 

door een techniek van handelen die niet is gebaseerd op de interpretatie van een situatie en een 

consensus daarover, maar bestaat uit de beheersing van een structuur van regels. 

Het doel van de komende analyse is het vaststellen van de consequenties die uit 

verschillende interpretaties van de latere filosofie moeten worden getrokken. Door een toepassing 

op het onderwijs worden deze consequenties zo duidelijk mogelijk gemaakt en kunnen zij 
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bovendien naast een theoretische ook een praktische betekenis krijgen. Gezien de dominante 

positie die de oriëntatie op "waarden" inneemt, kan een analyse van de achtergrond van 

alternatieve benaderingen een bijdrage leveren aan het maatschappelijk en wetenschappelijk 

debat. Vanuit het dominante standpunt is zo een discussie tot nu toe vermeden. Een voorbeeld 

is een recente publikatie van Cees Klaassen. Hij laat in zijn boek over het belang van waarden 

voor moraal, burgerschap en sociale integratie van jongeren in een hoog-moderne samenleving 

merken dat hij Van Gunsteren en Giddens niet over het hoofd heeft gezien, maar besteedt geen 

zin aan de bezwaren die beiden hebben tegen een handelingstheorie die uitgaat van waarden. 

De Winter vindt dat maatschappelijke participatie van jongeren in het onderwijs nauwelijks 

wordt bevorderd. Van Gunsteren heeft later zelf, alhoewel voorzichtiger, de consequenties van zijn 

burgerschapsconcept voor het onderwijs besproken. Giddens is niet ingegaan op het onderwijs, 

maar zijn conceptualisatie biedt voldoende mogelijkheden voor een vergelijking met de 

consequenties die Van Gunsteren trekt. 

De vergelijking van de conceptualisaties van burgerschap door Van Gunsteren en Giddens 

is relevant voor het jeugdbeleid. Dit beleid is gericht op jongeren van 12 tot 18 jaar. Het moet er 

toe bijdragen dat zij een eigen plaats in de samenleving verwerven. Tussen jeugd en samenleving 

bestaan verschillen die soms moeilijk te overwinnen zijn. Voor het ontstaan daarvan is het beeld 

van de jongere als vreemdeling gebruikt. De twee kanten, de "ontvangende gemeenschap" en de 

"vreemde" moet tijd worden gegund voor gewenning en ontwikkeling naar zelfstandigheid. Het 

resultaat van deze fase kan ook blijvende afstand zijn. 

De socioloog Kees Schuyt wil met dit beeld aangeven hoe algemeen en specifiek 

jeugdbeleid elkaar gedeeltelijk overlappen maar ook wie het meest kwetsbaar zijn: "Jong en 

vreemd telt dubbel". Allochtone jongeren groeien op in een vreemde omgeving "terwijl ze zoals alle 

jongeren in elke samenleving al moeite genoeg moeten doen om volwassen en zelfstandig te 

worden".1 Deze problematiek vormt de achtergrond voor de vergelijking tussen Van Gunsteren en 

Giddens. Het is de vraag hoe men in het onderwijs om dient te gaan met de verschillen tussen 

jongeren en de samenleving. De drie auteurs en de waardenbenadering omschrijven burgerschap 

voor jongeren als democratisch. Jeugdbeleid dient gericht te zijn op gelijke kansen tot deelname 

aan de samenleving. Dat is een democratische eis. Een democratie kan alleen voortbestaan indien 

jongeren daarnaar leren handelen. Dit algemene doel van het beleid zal een aandachtspunt zijn 

bij de beoordeling van de benaderingen die hier worden besproken. Voordat de consequenties van 

het verschil in interpretatie van de latere filosofie aan bod komen, zal de dominante plaats worden 

toegelicht die "waarde" in de discussie over onderwijs en sociale integratie inneemt. 

Politici die op het belang van waarden wijzen maken zich zorgen over de 

"fragmentarisering" van de samenleving. Synoniemen die in wetenschappelijke publikaties worden 

gebruikt zijn "vermagerde cultuur", "vergruizelende" en "verbrokkelde" samenleving. Er klinkt een 

erosie van zingevingsstructuren in deze terminologie door, van het verdwijnen van tradities, 
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ideologische referentiekaders en waarden, waar verdeeldheid voor in de plaats komt. Een remedie 

is het versterken van oude en nieuwe waarden in het burgerschap. De Amerikaanse socioloog 

Amitai Etzioni is adviseur op dit gebied van premier Tony Blair en president Bill Clinton. Zijn 

diagnose luidt: "In de laatste twintig jaar hebben we niet alleen de rol van het gezin verkleind en 

de scholen hun karaktervormende taak ontnomen, we zijn ook onze morele steun kwijtgeraakt".2 

Vervolgens omschrijft hij de school als "de tweede verdedigingslinie" en het gezin als 

"eerste". In Duitsland wordt de verbreiding van deze inzichten niet gehinderd door politieke 

scheidslijnen. Politici die zich aangesproken voelen door Etzioni zijn afkomstig uit de SPD, CDU 

en de Grüne Partei.3 Politiek Nederland deelt dezelfde zorgen. Tussen de grote politieke partijen 

in Nederland is een brede consensus ontstaan over de revitalisering van normen en waarden. In 

de verkiezingsprogramma's voor 1998 is het een belangrijk "issue" geweest. De W D is, net als 

de PVDA en het CDA dat eerder hebben gedaan, het belang gaan onderschrijven van 

communitaire waarden in school en gezin. Een besluit op het partijcongres in 1996 is dat de 

overheid moet moraliseren, alhoewel men in de partij liever spreekt van "normen stellen".4 

Pleidooien voor een versterking van waarden met onderwijs staan in het eindverslag van 

het debat over de "Pedagogische Opdracht" en de publicatie waarmee het "Kennisdebat" is 

geopend. In 1994 begint het debat in Nederland naar aanleiding van de vraag van de toenmalige 

minister van onderwijs, Jo Ritzen wat de pedagogische opdracht van het onderwijs is. Het 

antwoord acht hij van belang voor de burgerschapsvorming. Alle bijdragen zijn van meet af aan 

gericht op waarden en normen. De vraag van Ritzen is zo verengd tot: welke waarden moet het 

onderwijs overdragen? 

Deze beperking is mede ingezet door de staatssecretaris voor het Voortgezet Onderwijs 

in het eerste kabinet Kok, Tineke Netelenbos: "In een maatschappij als de onze is het noodzakelijk 

dat individuen zich terdege bewust zijn van hun eigen waarden en normen én die van anderen. 

Juist het onderwijs speelt in die bewustwording een belangrijke rol".5 Het debat over de 

Pedagogische Opdracht heeft er toe bijgedragen dat na de Basisvorming het bevorderen van 

democratisch burgerschap formeel nu ook als kerndoel in de vernieuwde tweede fase van het 

Voortgezet Onderwijs is opgenomen. Het doel geldt vanaf 1998 en luidt: "Het functioneren als 

democratische burger in een multiculturele samenleving ook in internationaal verband." Inhoudelijk 

is het debat over "de Opdracht" echter in algemeenheden blijven steken. 

In de sociaal wetenschappelijke onderdelen van het in 1996 in Nederland begonnen 

Kennisdebat wordt eveneens met nadruk gewezen op een versterking van gemeenschappelijke 

waarden als het middel om een "fragmentarisering" van de samenleving tegen te gaan. Heleen 

Dupuis stelt bijvoorbeeld dat door de complexiteit van de kennissamenleving een aantal groepen 

dreigen af te haken: "Daarom is het meer dan ooit juist in een kennissamenleving van het grootste 

belang het thema van verantwoord burgerschap in het onderwijs op te nemen. We hebben het dan 

in feite over moraal". Zij concludeert dat het aanbod van het onderwijs niet uit een massieve 

gesloten moraal moet bestaan: "maar wel een visie op de samenleving en haar belangrijkste 
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waarden".6 Anton Zijderveld waarschuwt in dezelfde lijn voor een samenleving van overmaat 

zonder leidraad. Hij noemt het met informatie overstelpte individu: "een culturele thuis- en 

dakloze".7 

De voorbeelden uit de politiek en de debatten geven aan hoe belangrijk "waarden" worden 

gevonden voor de integratie van de hoog-moderne samenleving. De omschrijvingen die van het 

begrip worden gegeven blijven, ook bij Dupuis en Zijderveld, heel algemeen. Beleidsmatige 

beschrijvingen van belangrijke waarden worden niet gegeven. Ex-staatssecretaris Netelenbos 

noemt gedragskenmerken als "moed" "beleefdheid" en "prioriteiten stellen" die in het Amerikaanse 

onderwijs worden nagestreefd en naar waarden zouden verwijzen.8 Engeland vormt een 

uitzondering. Er is daar een waardenlijst opgesteld door SCAA, de nationale organisatie die de 

overheid adviseert over het schoolcurriculum. Op kritiek dat de inhoud gedateerd is, reageert de 

voorzitter van dit advieslichaam, Nicholas Tate, dat het algemene oordeel over de Victoriaanse 

samenleving waar de waarden naar verwijzen positief moet luiden. Hun bindende kracht vormt 

volgens hem een voorbeeld. 

De socioloog Han Leune doet onderzoek naar het evenwicht dat in samenlevingen ontstaat 

door het verwerven van waarden. Het uitgangspunt komt overeen met Etzioni. Hij verstaat onder 

de normatieve taak van de school het bijdragen aan de vorming van gedragsnormerende 

principes. Vanaf het jaar 1000 hebben zich volgens hem in Nederland negen maatschappelijk 

veroorzaakte wendingen naar dit soort principes voorgedaan. De oorzaak is een noodzakelijk 

herstel van een doorgeslagen balans tussen individualiteit en gemeenschappelijkheid. Zo verklaart 

Leune het begin van de huidige "wending" in de jaren negentig als volgt: "de recente discussie 

over "de pedagogische opdracht van de school" is waarneembaar gekoppeld aan zorgen over de 

sociale effecten van groeiend materialisme en individualisme".9 De sociale dwang tot de 

wendingen zit in het object van de sociologie. Met dit soort karakteriseringen van het object is in 

de vorige hoofdstukken van het hier uitgevoerde onderzoek al afgerekend: handelingsoriëntaties 

en dwang doen zich niet achter de rug van mensen om gelden. 

In alle bovengenoemde gevallen wordt als vanzelfsprekend aangenomen dat een 

waardeovertuiging tot een wijze van handelen en gedeelde waarden tot de cohesie van een 

samenleving leiden. Theoretische aanwijzingen hiervoor worden niet gegeven. Voor Klaassen en 

de auteurs die deze benadering volgen zijn democratie, vrijheid en gelijkheid "waarden". Het 

onderwijs heeft als taak de overdracht daarvan of een oriëntatie daarop in het gedrag te realiseren. 

Leerlingen moeten lessen overwaarden krijgen. Voor bijvoorbeeld De Winter is deze vormende 

taak om allerlei redenen, maar in het bijzonder vanwege het abstracte karakter tijdsverspilling. 

Klaassen is een van de weinige auteurs die in het kader van burgerschap van jongeren is 

ingegaan op de theoretische achtergrond van waarden. Hij heeft enige tijd geleden de 

uitgangspunten geanalyseerd van socialisatietheorieën. Daarbij is de conclusie dat er wellicht in 

de toekomst een bevredigend verband kan worden gelegd tussen objectivistische theoretische 
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stromingen en subjectivistische handelingstheorieën in de sociologie.10 Recente overzichtswerken 

bevestigen dat ondanks zekere toenaderingen, een synthese nog ontbreekt.'1 

Klaassen heeft onlangs opnieuw zijn positie in de theorievorming bepaald. Hij blijft 

ambivalent en pendelt tussen de polen van de objectieve zingeving en de subjectieve 

betekenisverlening door het individu. Het vertrekpunt is: "Waarden zijn in onze ogen principes die 

bepalend zijn voor ons handelen en het menselijk leven en de samenleving zingeven".12 In de 

objectieve zingeving door een waarde ontstaat de aansluiting tussen een interpretatie van de 

handelingssituatie en een handeling. Klaassen neemt vervolgens een subjectivistisch standpunt 

in. De problematiek van de "fragmentarisering" houdt volgens hem in dat de traditioneel aanwezige 

relatie van het individu met sociale groeperingen en instituties verandert. De binding van 

homogene waardenstelsels valt weg en het is op zichzelf aangewezen: "Het individu moet de 

waarden en normen overal vandaan halen en voor zichzelf tot een zinvol geheel zien te maken".13 

Hij schakelt daarna weer over op "waarden" als "gedragbepalend principe" door te stellen dat de 

vrijheid van keuze voor het individu "beperkt is": een samenleving functioneert alleen met een 

consensus over waarden. Klaassen geeft zo geen antwoord op de vraag waarom handelen door 

waarden wordt bepaald. Hij gaat ook verder niet in op de soort waarden waar een sociale 

consensus over moet bestaan. 

Wat de auteur wel duidelijk maakt is dat hij een voorstander van waardeneducatie is. Dit 

blijkt uit de aanhoudende aandacht voor het onderwerp in allerlei publicaties en uit de felheid 

waarmee op een andere opvatting wordt gereageerd. "Vorming in de context van onderwijs is een 

dekmantel voor indoctrinatie", waarschuwt Hofstee degenen die burgerschap met onderwijs willen 

bevorderen. Waarden horen gewoon niet thuis in het onderwijs en een vormingsconceptie die zich 

op de ontwikkeling van waarden richt is een onderwijskundig gedrocht".14 Na een verdere 

toelichting op het standpunt van Hofstee, concludeert Klaassen: "Uit het bovenstaande komt 

duidelijk naar voren dat de auteur van de onderwijsparagraaf (uit het rapport "Eigentijds 

Burgerschap" C.N.) zich verzet tegen de pedagogische opdracht van de school, tegen de 

overdracht van waarden of houdingen als zijnde niet-cognitieve, affectieve doelstellingen van 

onderwijs en ook tegen zuilspecifieke waardenstimulering.".15 Uit deze kritiek blijkt dat Klaassen 

pedagogische vorming van leerlingen gelijk stelt met waardeneducatie. 

De invulling van het burgerschap met waarden gaat gepaard met een neiging tot 

moraliseren. Deze wordt extra gevoed door de specifieke wijze van interpreteren van en het 

reageren op gebeurtenissen in de samenleving. Er bestaan twee voedingsbronnen. Beide werken 

in de vorm van het maken van betrekkelijk willekeurige generalisaties. Het focussen op bepaalde 

waarden wordt hierdoor versterkt. De eerste veralgemenisering treedt op bij twijfel of bepaalde 

belangrijke waarden onderschreven worden door iemand of door een groep. In deze onzekerheid 

is het een kleine stap naar de vraag of deze waarden in het algemeen wel voldoende aanwezig 

zijn. Calculerend gedrag van een burger of een criminele jongere kunnen zo wijzen op een 

dreigend algemeen tekort aan waarden. De generalisatie berust op het uitgangspunt dat de leden 
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van een samenleving een kern van belangrijke waarden dienen te delen. De constatering van een 

zwakke schakel leidt tot twijfel aan de kwaliteit van meer onderdelen van het smeedwerk. De 

remedie is een algemene oproep tot onderschrijving van belangrijk geachte waarden door de 

samenleving. 

De tweede bron van morele actie heeft betrekking op de ontwikkeling van waarden. De 

plaatsen waar de samenleving tot een samenhangend geheel wordt gesmeed, zijn gezin en 

school. Het veralgemeniserende is hier dat het specifieke tekort aan waarden bij een criminele 

jongere of een materialistische jonge burger, een indicatie is dat het in algemene zin schort aan 

de overdracht van belangrijke waarden in onderwijs en opvoeding. Bij de instelling van een 

jaarlijkse nationale gedenkdag voor Philip Lawrence met ingang van 1996 in Engeland hebben 

beide bronnen gefunctioneerd. Lawrence was docent in het speciaal onderwijs voor leerlingen met 

probleemgedrag. Hij is eind 1995 voor zijn school door een ex-leerling doodgestoken. De leiders 

van alle belangrijke kerkelijke en politieke organisaties in Engeland, van de oppositie tot en met 

de opperrabijn, hebben met grote instemming op dit initiatief van de toenmalige regering 

gereageerd. 

De gedachte dat elke schakel een defect in zich zou kunnen dragen, leidt tot gevoelens van 

grote onzekerheid in het alledaagse leven; plotseling kan blijken dat er geen sociaal houvast meer 

is. Aanwijzingen voor het functioneren van beide bronnen, de twijfel aan waarden in de 

samenleving en in het bijzonder aan het onderwijs, komt men in de kranten en wetenschappelijke 

publicaties volop tegen. Zygmunt Bauman, socioloog en auteur op het gebied van postmoderne 

ethiek, heeft de gevoelens van sociale onzekerheid onlangs in de "New Statesman" bekritiseerd. 

Hij geeft eerst een karakterisering:"Just below the ground we walk upon, there seems to be a thick 

seam of boiling fears". De plaats en tijd van de aanstaande eruptie zijn niet te voorspellen. De 

oplossing die de "current moral crusade" biedt, bestaat uit de versterking van het moreel gezag 

van het gezin, de leerkrachten en de politie. Deze oplossing hoort volgens Bauman bij een 

maatschappijtype uit de vorige eeuw. Hij stelt daartegenover: "We live in a new world; our troubles 

are of a new kind, and so must be their cures."16 

Over het standpunt dat de ontwikkeling van burgerschap in het onderwijs met "waarden" 

moet worden gerealiseerd en de invulling van de "pedagogische opdracht" bestaat echter vrijwel 

geen discussie. Gerard de Vries die tot de kleine groep van critici behoort, stelt vast dat in dit 

referentiekader belangrijke culturele verworvenheden ontbreken als het geven van kritiek en het 

kunnen relativeren van het eigen handelen.17 Het belang van deze kritische houding voor het 

voortbestaan van een democratie, nodigt uit om andere invullingen van burgerschap voor jongeren 

te onderzoeken. De theoretische status van "waarde" is ambivalent. De invulling die voor het 

onderwijs is gegeven komt neer op een oude doos uit het Victoriaanse tijdperk ofwel de 

"characterbuilding" uit Amerika die ex-staatssecretaris van onderwijs Netelenbos wil. Nu de 

belangrijkste kenmerken van de waardeneducatie zijn belicht, kunnen die andere conceptualisaties 

aan bod komen. Het alternatief kan met De Vries worden getypeerd als een "waardenloos" concept 
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van democratie en burgerschap. De jongere die als "vreemdeling" zijn weg moet zoeken in de 

moderne samenleving ondervindt hier meer steun van. 

De richting die Van Gunsteren, De Winter en Giddens inslaan valt met geen van de 

kenmerken van de waardeneducatie samen. In die richting ligt de nadruk op alledaagse 

handelingspraktijken. Er is geen moraliserende taak voor het onderwijs weggelegd. Waarden zijn 

niet relevant voor het concreet vormgeven aan burgerschap in de hoog-moderne samenleving. 

Bovendien is het zeer de vraag of er een tekort aan gedeelde waarden is. De samenleving is niet 

"vergruizeld" en mensen zijn niet cultureel "dakloos". 

Handelen wordt niet door waarden gestuurd. Als inhoudelijke achtergrond van de hier 

ondernomen verkenning van meer actuele begrippen van burgerschap zijn twee hoofdstukken van 

belang. Bij de vergelijking van de conceptualisatie van Van Gunsteren en Giddens is gebruik 

gemaakt van de beoordelingsresultaten van beider duidingen van het latere werk van Wittgenstein 

uit het tweede hoofdstuk. Daarnaast zijn de geconstateerde toename van reflexiviteit en de 

opkomst van een post-traditionele samenleving uit het vorige hoofdstuk van belang; in plaats van 

het volgen of behouden van een traditie wordt het gebruik van deskundige kennis het 

referentiepunt voor de inrichting van het sociale leven. 

Na een korte introductie van Van Gunsterens conceptualisatie, zal De Winters toepassing 

worden toegelicht. Vervolgens zullen na een meer uitgebreide bespreking van het "burgerschap" 

van Van Gunsteren en Giddens de begripsmatige consequenties van hun verschillende 

interpretaties van de latere filosofie worden vastgesteld. 

4.2. Burgerschap en jonge medeburgers volgens Van Gunsteren 

In 1992 zijn de resultaten van een onderzoek van de Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid in Nederland naar burgerschap gepubliceerd onder de titel "Eigentijds 

Burgerschap". Het stond onder leiding van Herman van Gunsteren.18 De resultaten zijn door De 

Winter en hemzelf gebruikt voor het opstellen van aanbevelingen voor het Voortgezet Onderwijs. 

De titel roept associaties op met een verslag over de handhaving van burgerrechten.19 Het 

onderzoek gaat daar niet over. Met een voorbeeld kan worden aangegeven waarin de opzet 

verschilt van deze en andere verwachtingen. In de Chinese Volksrepubliek zijn onlangs in een 

regeringskrant de burgerrechten in eigen land vergeleken met de naleving in de Verenigde Staten 

van Amerika. Een van de maatstaven is de verspreiding van de ziekte Aids. In de Chinese krant 

worden voor de Verenigde Staten van Amerika cijfers genoemd. Over de besmetting in China 

wordt geen informatie verstrekt. De Chinese burger wordt gerustgesteld: zo een "disaster" komt 

in zijn land niet voor.20 De Chinese machthebbers onthouden hun burgers zo informatie waar zij 

recht op hebben. 

Uit het voorbeeld spreekt een eenzijdig burgerschap. Het gaat Van Gunsteren om de 

tweezijdigheid van de republikeinse omschrijving van Aristoteles: een burger "is hij of zij die zowel 
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regeert als geregeerd wordt". Dat is zijn uitgangspunt voor een studie naar een neo-republikeins 

burgerschap in de huidige tijd. Het "neo" is toegevoegd om het denkbeeld uit te sluiten dat de 

burger er voor de republiek is. Het is duidelijk dat Van Gunsteren hiermee niet de met het 

voorbeeld uit China gedemonstreerde sociale of mensenrechtenkant van burgerschap wil 

uitwerken, maar de politieke dimensie. Een ander aspect is dat het "Eigentijds Burgerschap" geen 

betrekking heeft op de "gerechtigheid" en de "kosmopolis" die ook in het voorbeeld voorkomen. 

In een reactie op kanttekeningen van de filosoof Lolle Nauta, die dit een omissie vindt, stelt Van 

Gunsteren: "Eerst een eigentijdse burgerschapsconceptie ontwikkelen, dan deze zich uit innerlijke 

kracht laten ontwikkelen, om haar pas daarna bloot te stellen aan netelige domeinvragen zoals die 

van Nauta".21 Voor het opstellen van normatieve claims en voor de beoordeling van de naleving 

van burgerrechten in een samenleving als de Nederlandse en daarbuiten, moet eerst worden 

vastgesteld wat neo-republikeins burgerschap als wijze van handelen in een moderne samenleving 

inhoudt. Belangrijke vragen voor dit theoretisch onderzoek zijn hoe dat burgerschap in de huidige 

plurale samenleving past, welke handelingsoriëntatie het biedt en op welke wijze de overheid deze 

conceptie kan behartigen. Het onderzoek is geïnspireerd op de filosofische denkbeelden die Van 

Gunsteren rond "levensvorm" heeft ontwikkeld in zijn boek "Quest for Control" uit 1976. Pluraliteit 

wordt omschreven als het anders zijn van mensen. Burgers zijn "robuust" en kunnen goed omgaan 

met dat "anders zijn". In een "levensvorm" ontstaat doorgaans vanzelf een rechtvaardige 

normativiteit in het omgaan met pluraliteit. 

De Winter legitimeert met Van Gunsterens conceptualisatie zijn opvatting over de 

maatschappelijke positie die jongeren moeten krijgen. De kern van zijn analyse van het 

functioneren van jongeren is: "Dit boek gaat dus over een bijdehante generatie die desondanks 

meer bij de hand genomen moet worden om nu en straks als betrokken medeburgers in de 

samenleving te kunnen functioneren".22 Door meer participatiemogelijkheden in het gezin, de buurt 

en de school te creëren kunnen jeugdigen leren samenwerken en tegenstellingen overwinnen. Dit 

is een voorwaarde voor "de ontwikkeling van een sociale hechting en betrokkenheid of anders 

gezegd burgerschapsvorming".23 

Participeren in het maatschappelijk leven leert jongeren het autonome, loyale en 

oordeelkundige handelen dat voor het neo-republikeins burgerschap vereist is. Onbenutte kennis 

en kunde van moderne jongeren moet worden aangesproken. Mogelijkheden zijn er te over. 

Scholen kunnen leerlingen bijvoorbeeld betrekken bij het handhaven van regels en meeleren 

beslissen. Daarvoor zullen zij moeten veranderen. De Winter vindt dat scholen van het onderwijs 

een glasteelt maken voor leerlingen die buiten steeds meer vrijheid genieten. Jeugdigen "hebben 

de vrijere omgangsvormen en de verruiming van gedragsmogelijkheden moeten bekopen met een 

platonische relatie tot de buitenwereld".24 Adequaat omgaan met verschillen in sociale 

verhoudingen en regels moet op de eerste plaats groeien in een natuurlijke sociale omgeving waar 

jongeren in aanraking komen met die verschillen. Een betekenisvolle sociale integratie van 
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jongeren ontstaat door samen te handelen, niet door een cognitieve exercities met waarden. De 

laatste kritiek, die De Winter niet verder toelicht, slaat op de werkwijze bij waardeneducatie. 

De didactiek bij waardeneducatie is gericht op de ontwikkeling van morele denkpatronen 

rond intersubjectieve waarden. De kwaliteit van het normatieve handelen hangt af van het bereikte 

cognitieve niveau. De educatie vindt, in tegenstelling tot wat De Winter voor ogen staat, in het 

leslokaal plaats. In de klas kan met voorbeelden gewerkt worden aan het maken van de juiste 

begripsmatige onderscheidingen. Hierover verschilt men niet van mening in de waardeneducatieve 

benadering, wel over de juiste leerroute.25 Er bestaan twee opvattingen. Één methode is de 

"waardenoverdracht". De leerling wordt daarbij direct in aanraking gebracht met de te verwerven 

waarde. De andere aanpak is de "waardenoriëntatie", waarbij de verwerving geleidelijk plaats moet 

vinden via een vergelijking van positieve en negatieve voorbeelden en de verschillen met andere 

waarden. Uit de keuze van De Winter voor levensechte leersituaties en leren door te handelen kan 

worden afgeleid dat hij in zijn afwijzing geen verschil maakt tussen beide leerroutes. Het blijft gaan 

om het verwerven van een abstracte leerinhoud die louter op een cognitief niveau kan worden 

gereproduceerd en geen consequenties heeft op gedragsniveau. 

Waarden zijn volgens De Winter niet constitutief voor de betekenis van het handelen en 

gaan daar gewoonlijk ook niet als een oriëntatie aan vooraf. Deze opvatting over waarden wordt 

in algemene zin, ondanks de verschillen in hun theoretische benadering, door Van Gunsteren en 

Giddens gedeeld. De betekenis van een waarde is volgens deze auteurs dat een handelingswijze 

daarmee achteraf kan worden verantwoord. Een ander belangrijk verschil met het communitarisme 

is dat Giddens stelt dat waarden nog nooit zo algemeen zijn onderschreven als op het moment. 

Opvallend daarbij is dat de meeste waarden waar men het in de wereld veelal over eens is in 

negatieve zin worden geformuleerd. Zo achten velen de uitspraak juist dat de weg naar een 

duurzame aarde nog heel lang is. De modaliteit van het handelen die met een zo geformuleerde 

waarde kan worden gerechtvaardigd is vaak eveneens, denk aan een uitspraak "dat is niet goed 

voor het milieu", negatief. Een defensieve formulering vermindert het grote belang van het tot 

stand komen van deze universele waarden geenszins. In het bijzonder omdat zij, zoals Giddens 

aangeeft, in termen van verantwoordelijkheid en niet van plicht zijn geformuleerd. Dat houdt geen 

blindvolgend gedrag in maar het kunnen geven van redenen voor gedrag. Giddens schrijft over 

verantwoordelijkheid: "It runs counter to fanaticism, but has its own compelling power, for 

commitments freely undertaken often have greater binding force than those which are simply 

traditionally given."26 

In de door De Winter bepleite participatie wordt "democratie" niet apart besproken en lijkt 

op de achtergrond gewoon te worden verondersteld. In zijn opvoedingstheorie wijst hij keer op 

keer op de gevolgen van het negeren van het aanwezige handelingspotentieel bij de jeugd. Hij vat 

zijn streven samen met de slagzin: "repressie leidt tot depressie". Tussen gezin en samenleving 

is te weinig ruimte voor de maatschappelijke oriëntatie van de beginnende burger. De school kan 
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deze oriëntatie mede verschaffen als zij oefenruimte voor betrokkenheid wordt. De school en het 

onderwijs zullen zich daardoor in de richting van democratie ontwikkelen. 

Het "bijdehante" van de jeugd dat de school verder moet ontwikkelen is in een essay voor 

het dagblad "Trouw" verder beschreven. De Winter heeft op een aantal niet met name genoemde 

scholen voor Voortgezet Onderwijs klassen geobserveerd. Met veel voorbeelden geeft hij een 

algemene indruk van dit type onderwijs. Op de scholen komt een bijna "dwangmatige 

methodiekcultuur" voor. Het pedagogisch handelen moet daardoor worden omschreven als een 

apart staande opdracht voor de school, die vervolgens nauwelijks kan worden ingevuld omdat de 

vakdidactiek bepalend is voor het handelen van de individuele docent. In de woorden van De 

Winter: "Het is een cultuur waarin de vakmatige didactiek zegeviert over een breder, 

maatschappelijk vormingsdoel".27 

De dwang die hij observeert doet zich in allerlei vormen voor. Zoals het te strak volgen van 

een Montessori methodiek, de strikte aanpak in, op zich vaak uitstekende, vakdidactische 

methoden en modulaire onderwijssystemen. Voor de individuele docent lijkt deze aanpak 

afwisselend en ideaal, maar voor de leerling ontstaat door de herhaling bij elk vak een dodelijke 

saaiheid. Hier wordt opgevoed tot het "verwerken van sociaal geïsoleerde brokjes kennis". Het 

effect van al deze vormen is dat de maatschappij waar de school middenin hoort te staan niet lijkt 

te bestaan. Aan het nieuws van de dag, de herverkiezing van president Clinton waar hij een 

geobserveerde klas over hoort praten, wordt niet gerefereerd. De hele schooldag lang treedt geen 

van de docenten "buiten de methode", zelfs niet bij het vak geschiedenis. 

De Winter schuift de discussie over onderwijs als "kennisoverdracht ofwel persoonlijke en 

maatschappelijke vorming" terzijde als niet relevant. Dat is: "een achterhoedegevecht, want heden 

en toekomst vragen niet om doelen van bovenaf, maar van binnenuit".28 Er kan geen scheiding 

worden gemaakt tussen een pedagogische en een didactische opdracht in het leren op school. 

Hij citeert als ondersteuning van zijn alternatief voor het leren op de bezochte scholen de 

onderwijspedagoog Wim Wardekker: "Het gaat om de transformatie van leerstof in de constructie 

van identiteit en van persoonlijke beelden van jezelf, als deelnemer in allerlei concrete 

maatschappelijke activiteiten".29 Onderwijs moet gericht zijn op het "oog van de leerling". Het is De 

Winter opgevallen hoeveel dat "oog" opmerkt aan cultuurgebonden verschillen in het gedrag van 

docenten en tussen leerlingen onderling. Leerlingen kunnen daar meestal op een 

vanzelfsprekende wijze en met respect mee om gaan. 

De Winters oproep om het jeugdbeleid meer te richten op participatiemogelijkheden voor 

jongeren is voor het beleid en het sociologisch onderzoek niet nieuw. Het belang van zijn bijdrage 

is de invulling met het burgerschapsconcept. Hij verwijst zelf in algemene zin naar de rechten van 

het kind. In 1993 heeft de toenmalige minister van WVC, Hedy d'Ancona, het bevorderen van 

maatschappelijke betrokkenheid van jongeren echter al als centraal beleidsvoornemen gesteld. 

Zij haalt in haar nota "Jeugd betrekken" een Europese omschrijving aan als de essentie van haar 

beleid: "Voor mijn beleid hanteer ik de definitie zoals die voorkomt in een publikatie van de Raad 
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van Europa "... participation defined as young people's right to be included, to be allowed and 

encouraged to assume duties and responsibilities and to make one's own decisions"."™ 

Op onderzoeksgebied verwijst De Winter in algemene zin naar de figuratiesociologie, maar 

niet naar de specifieke toepassing daarvan op opvoeding en school door Manuela du Bois-

Reymond. Zij heeft al geruime tijd geleden geconstateerd dat er een kloof bestaat tussen gezins-

en schoolopvoeding. De omgang van gezinsleden krijgt in toenemende mate de kenmerken van 

een "onderhandelingshuishouding". Dit begrip uit de figuratiesociologie is inmiddels zo 

gemeengoed geworden dat Justitie en ouders zich daarop oriënteren bij het beoordelen van 

opvoedingsgedrag. Ex-minister Winnie Sorgdrager uitte in een voordracht over het ontstaan van 

probleemgedrag bij jongeren haar bedenkingen over het doorslaan van de ontwikkeling naar een 

"onderhandelingshuishouding". Zij wijst eerst op het verleden waar in een "bevelshuishouding" 

ouders "een vanzelfsprekend gezag hadden". Nu wordt het gedrag in het gezin "bepaald door 

afspraken die ouders en kinderen op voet van gelijkheid maken" en "In het moderne gezin wordt 

in een sfeer van democratisch overleg besloten, aldus die sociologen".31 Het bezwaar van de ex-

minister van Justitie is dat deze omgang geen regel mag worden. Volgens haar moeten ouders 

ook grenzen aan het gedrag van hun kinderen stellen. Zij verwijst in haar toespraak niet alleen 

naar een feitelijke ontwikkeling maar suggereert dat "die sociologen" zelf ook de norm stellen dat 

alles "onderhandelbaar" moet zijn in het gezin. Die pedagogiek geldt niet voor Du Bois-Reymond 

en andere onderzoekers op dit gebied. Zij hebben nog geen totale omslag in gezinnen naar een 

huishouding van louter onderhandelen geconstateerd en in interpretaties van 

onderzoeksresultaten wijzen zij alleen op het belang van een evenwichtige verhouding tussen 

verschillende leefsituaties zoals thuis en op school. 

Allochtone ouders kennen de ontwikkeling ook waar de ex-minister op wijst. Zij stellen zich 

daarop in om voor hun kinderen een goede brug te slaan naar de samenleving. Het algemene 

beeld over de opvoeding door allochtone Nederlanders is van een nadruk op gezagsverhoudingen, 

conformisme en externe controle. Uit recent onderzoek blijkt echter een diversiteit. Vooral onder 

Creoolse Surinamers in Nederland doet zich een grote dynamiek voor en is de afstand ten 

opzichte van autochtone ouders gering: "Assertiviteit en vaardigheid in het onderhandelen gelden 

in deze milieus steeds meer als voorwaarden voor maatschappelijk succes in Nederland.32 Du 

Bois-Reymond heeft het overgaan van gezinnen op onderhandelen het meest uitgebreid 

onderzocht. Zij heeft daarbij vergelijkend onderzoek met Duitsland verricht. Dat onderzoek geeft 

indicaties dat de "onderhandelingshuishouding" in Duitse gezinnen meer voorkomt dan hier.33 

Het is opmerkelijk dat De Winter niet ingaat op een pedagogisch artikel van Du Bois-

Reymond over de negatieve gevolgen voor jongeren van het veel minder aanwezig zijn van een 

onderhandelingshuishouding op de scholen dan thuis. Het artikel is in 1986 geschreven. Zij noemt 

eerst een paar trends die tot de verzachting van autoritaire verhoudingen tussen jongeren en 

ouders en de ontwikkeling van jeugdculturele leefstijlen hebben geleid. Zoals de liberalisering van 

morele en seksuele normen en de opkomst van de massaconsumptie bij de jeugd. Op school 
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verandert er in wezen weinig. Daar gaat het: "nog steeds om leren onder 

afhankelijkheidsverhoudingen".34 Het gezin heeft met de "onderhandelingshuishouding" een 

pedagogisch antwoord op de grote veranderingen in het leven van jongeren gegeven. Daar is de 

school niet toe in staat geweest. De spanning of onevenwichtigheid tussen deze twee leefgebieden 

is onbevredigend opgelost. Jongeren hebben voor de discrepantie tussen hun leven op en buiten 

de school een "compromis" gevonden dat bestaat uit het zich "gezellig maken" op school. Het 

maakt, samengevat, veel uit of leerlingen de school leuk vinden vanwege het pedagogisch gehalte 

of als vertier. 

De invoering van het "Studiehuis" in de Tweede Fase van het Voortgezet Onderwijs waar 

veel scholen in Nederland zich nu op voorbereiden, zal de spanning die Du Bois-Reymond 

constateert slechts gedeeltelijk verminderen. Men zou daarbij ook een pedagogische stimulans 

van een meer verantwoordelijke positie van de leerling in de organisatie van de school verwachten. 

Dat is niet het geval. De voorgenomen veranderingen betreffen vrijwel uitsluitend het leerproces 

en een andere didactiek. Een verband tussen schoolcurriculum en de Pedagogische Opdracht is 

eveneens niet gelegd. Hier werkt het taboe nog volop waar Schuyt eerder op heeft gewezen; de 

schoolprestaties staan boven alles.35 Aan meer participatie van de leerling aan de school als 

sociale omgeving wordt nauwelijks gedacht. Het project van de Pedagogische Opdracht is formeel 

in januari 1995 door de Nederlandse regering afgesloten. Voor zover er meer aandacht aan het 

pedagogisch handelen door de docent wordt besteed is dat, door het accent op 

waardenontwikkeling, eerder sturend dan op sociale verantwoordelijkheid en competentie gericht. 

Het al wat oudere oordeel van Du Bois-Reymond en de recente kritiek van De Winter blijven 

daarom van waarde. Temeer omdat de publicaties over het "studiehuis" eigenlijk alleen kritisch zijn 

over de invoeringsproblematiek.36 

Hiermee is de theoretische en beleidsmatige context verkend van De Winters opvatting 

over een beantwoorden aan de handelingscompetenties die aanwezig zijn bij de jeugd. Het 

empirisch onderzoek naar het minder aanwezig zijn van een onderhandelingshuishouding in het 

onderwijs dan in het gezin is een ondersteuning van zijn oproep dat de school meer rekening moet 

houden met "bijdehante jongeren". Na deze verkenning van een alternatief voor de 

waardenbenadering en de mogelijkheid van een andere invulling van de "Pedagogische Opdracht" 

is het van belang de bron van De Winters opvatting van de jongere die "zowel regeert als 

geregeerd wordt" te onderzoeken. Daarna kunnen in een vergelijking van de 

burgerschapstheorieën van Giddens en Van Gunsteren de consequenties duidelijk worden van 

verschillende interpretaties van de latere filosofie van Wittgenstein. 

De Winter neemt het "robuuste burgerschap" over maar verwijst voor de argumentatie van 

de conceptualisatie naar Van Gunsteren. De argumenten zijn door deze auteur vanuit een 

eenduidige basis ontwikkeld vanaf de jaren zeventig tot heden, van voor "The Quest for Certainty" 

tot en met "Neo-republican Citizenship in the Practice of Education". In het laatstgenoemde artikel 
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geeft hijzelf een toepassing op het onderwijs, zodat naast de argumenten ook nog eventuele 

verschillen met de invulling die De Winter heeft gegeven kunnen worden opgemerkt. 

De filosoof Nauta onderschrijft in een tweede reactie op het rapport van de 

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid de noodzaak van een nieuw 

burgerschapsconcept. De homogeniteit die samenhing met de verzuiling is in Nederland 

verdwenen. Moderne burgers zijn er verschillende levenstijlen op na gaan houden. Een 

oriëntatiepunt voor het rapport is: "Burgers leven in een plurale samenleving, een wereld waarin 

zij voortdurend geconfronteerd worden met mensen die anders zijn dan zij."37 "Pluraliteit" is 

omschreven als anders zijn van mensen. Een robuuste burger kan omgaan met de 

verscheidenheid in zijn handelingsomgeving. Het tweede oriëntatiepunt is dat wanneer hij niet om 

kan gaan met dat "anders zijn" en in een levensvorm niet uit zichzelf een rechtvaardige 

normativiteit in het omgaan met pluraliteit ontstaat, de overheid eisen aan die handelingspraktijk 

moet stellen. 

De omschrijving van de burger als iemand die competent kan handelen neemt Nauta ook 

over. Zijn kritiek is echter dat in "competentie" normatieve voorwaarden, zoals 

"aanspreekbaarheid" en "het vermogen tot identificatie met de ander", niet aan bod komen. Van 

Gunsterens reactie is dat dit soort uitwerkingen voor hem tot een volgend traject behoren. 

Vanwege het vertrekpunt vanuit de latere filosofie blijft de vergelijking van de conceptualisatie die 

hij en Giddens van burgerschap geven hier ook beperkt tot de hoofdlijnen. Hij ontwikkelt zijn 

burgerschapstheorie rond twee kernbegrippen uit die filosofie: "regel" en "forms of life". Beide 

begrippen vooronderstellen, in zijn gebruik, het bestaan van een sociale consensus bij de 

totstandkoming van betekenis. Dat is vanzelfsprekend. Hij haalt er enkel de slagzin "it takes two 

to tango" voor aan. 

Het Wittgensteiniaanse begrip levensvorm is in de theorie over het handelen van de burger 

uitgewerkt met "ervaren", "reflectie in het doen" en "seeing as". Het eerste concept verwijst naar 

de zintuiglijke ervaring van een handelingscontext, het tweede naar het denken dat onmiddellijk 

op het handelen is betrokken en het laatste naar de typeringen die daarin voorkomen. 

Het begrip regel wordt gespecificeerd in "bewerken", "institutie" en "reflectie over het doen". 

Van Gunsteren verwijst eerst naar de mogelijkheid om de typeringen in een context te veranderen, 

vervolgens naar de middelen daarvoor van de kennis en sociale dwang die als regels in instituties 

zijn georganiseerd en tenslotte noemt hij de distantie van het handelen die nodig is wil men van 

die instituties gebruik kunnen maken. Zo kunnen levensvormen met reflectie worden aangepast 

door ze anders te benoemen of inventief aan iets nieuws te koppelen. 

In het tweede hoofdstuk is bij het scala aan sociaal wetenschappelijke duidingen van de 

latere filosofie al op de vaste lijn in Van Gunsterens toepassingen gewezen. Hij heeft in "The 

Quest" een kritiek ontwikkeld op een "rational-central-rule approach". Met Wittgensteins historische 

kennis- en taaltheorie kan de onmogelijkheid worden aangetoond van een logische en centrale 

regelgeving. De toepassing komt erop neer dat een totale theorie van de samenleving onmogelijk 
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is. Een sociologisch voorbeeld is de olieboycot van Nederland door de Arabische landen. De 

pointe is dat het voor een overheid onmogelijk is om beleid af te stemmen op allerlei locale 

omstandigheden zoals een krantenberichtje over vermeende steun aan Israël dat in een 

geruchtencircuit als een "sneeuwbal" is gaan werken. Van Gunsterens theoretische 

ontwikkelingslijn is dat men een betekenis moet verklaren met de sociale interpretatie van een 

handelingscontext. Dat is de verbinding van zijn burgerschapstheorie en bestuurssociologie met 

de latere filosofie. "Ervaren" verloopt interpreterend. Ervaring bestaat uit "typeringen" als 

verpleegster, slechte leerling, kunstenaar, asielzoeker, journalist enzovoorts. Nieuw in "Eigentijds 

Burgerschap" is de concipiëring van het sociale leven in een plurale samenleving. Met een 

verwijzing naar de latere filosofie geeft hij, overigens zonder verdere analyse, aan dat de ervaring 

van de werkelijkheid doortrokken is van een "seeing as". De betekenis van het handelen van de 

ander is doorgaans direct in de waarneming aanwezig: "We zien niet eerst feiten en zoeken daar 

vervolgens een interpretatie en zingeving bij. Nee, de zingeving is in de ervaring en waarneming 

gegeven."38 

Met stijlmiddelen en voorbeelden wordt "ervaren" toegelicht. Het stoppen bij "rood licht" 

wordt niet voorafgegaan door een redenering. Haakjes in "zin(geving)" benadrukken de 

afwezigheid van een bewust denkproces. Van Gunsteren noemt dit uitgangspunt daarom 

fenomenologisch. Soortgelijke duidingen zijn geen uitzondering. In de handelingstheorie van 

Glastra van Loon, die in het eerste hoofdstuk van dit onderzoek is besproken, is Wittgensteins 

taalfilosofie het complement geworden van de fenomenologie van Merleau-Ponty. Het hele latere 

werk als fenomenologisch opvatten komt ook voor.39 

Burgers leren competent handelen door mee te doen in een "levensvorm" en de normaliteit 

daarvan te ervaren: "Normaliteit verschaft snelle oriëntatie, levert een fonds van vragen en 

strategieën, en is het gravitatiepunt waaromheen mensen hun verkeer ordenen. Normaliteit 

organiseert pluraliteit".40 Pluraliteit is het gewoon anders zijn ofwel het hinderlijke verschillen van 

mensen die met elkaar te maken hebben. Een levensvorm is doorgaans op impliciete 

overeenstemming gebaseerd. Een consensus kan worden betwijfeld. Het is mogelijk om 

gevestigde typeringen in onze waarneming en ervaring te doorbreken. Dit sociale proces noemt 

Van Gunsteren "bewerken". Het "hinderlijk anders zijn" wordt in een bewerking getransformeerd, 

waarna een nieuwe consensus kan worden bereikt die eerst expliciet is. De wijze waarop men tot 

een gedragsregel voor een mogelijk nieuwe normaliteit komt kan variëren van een zoen geven tot 

naar de rechter gaan. "Zien als" komt dus in twee gedaanten voor. Doorgaans impliciet als 

waarneming maar ook af en toe, tijdens het "bewerken", als verwijzing naar een gehanteerde 

waarnemingscategorie. 

Pas als een gewoonlijke manier van handelen als mogelijkheid niet aanwezig is voor de 

actor omdat kenmerken van de handelingssituatie hem onbekend zijn, zal hij op grond van zijn 

ervaring met andere situaties een handelingsregel als leidraad construeren. Zo komt een nieuw 

handelingspatroon tot stand op grond van een creatief vermogen tot omgaan met de praktische 
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vereisten van handelingssituaties. Van Gunsteren stelt nadrukkelijk dat regelgeleid handelen in 

de betekenis van de latere filosofie zich voordoet in dit soort problematische situaties, waarin vaak 

iets geleerd moet worden. 

Het bewerken van de ervaring van een handelingscontext is institutioneel en regelgeleid. 

"Instituties" zijn bijvoorbeeld een gesprek, de gemeenteraad, de media, bemiddeling. Er bestaan 

geen pasklare oplossingen. Naast wat standaard manieren van doen zoals uitpraten of 

vriendelijkheid, zijn er situaties waarin geïmproviseerd moet worden of die om "bricolage" vragen. 

Ter toelichting hoe de twee hoofdbestanddelen van het ambt van de burger, van de 

"levensvorm" en de "regel", zich in het denken voordoen, dient een onderscheiding van Donald 

Schön over manieren van reflecteren. Schön richt zich op de ontwikkeling van vaardigheden bij 

ontwerpers. Zijn werk is veel toegepast in onderzoek naar beroepssocialisatie. Improviserende 

jazzmusici zijn exemplarisch. Hun denken is: "smoothly integrated into ongoing performance". Dit 

handelen past bij de invulling die aan levensvorm is gegeven. Het denken in dit voorbeeld is een 

"reflection-in-action". Een omschrijving is: "We may reflect in the midst of action without interrupting 

it". Daartegenover staat het denken dat bij het gebruik maken van een "institutie" past. "We may 

reflect on action, thinking back on what we have done in order to discover how our knowing-in

action may have contributed to an unexpected outcome."41 Van Gunsteren noemt burgers 

"robuust" omdat zij zich veelal zonder hulp van "instituties" redden. 

De begripsmatige onderscheidingen die Van Gunsteren in het handelen van de burger 

maakt komen overeen met de hoofdpunten van zijn interpretatie van de latere filosofie van 

Wittgenstein in "The Quest". Impliciete sociale zingeving is de norm en regelgeleid handelen een 

uitzondering. Er is echter een belangrijke nieuwe toepassing die Van Gunsteren in zijn theorie over 

burgerschap aan zijn oorspronkelijke duiding geeft. Ook het anders zijn van typeringen in een 

plurale samenleving is zonder meer opgenomen in het ervaren van de handelingscontext. Bij de 

sociale overeenkomst in de interpretatie van een context zijn algemene verschillen tussen het 

eigen gedrag en dat van anderen inbegrepen. Het begrip pluraliteit komt niet voor in "The Quest". 

De gestelde beleidsproblematiek gaat nu verder dan bestuurders. Hij wil ook de vraag 

beantwoorden wat het voorkomen van verschillende levensvormen en het bestaan van individuele 

levensstijlen voor burgers zelf inhoudt. 

Zijn analyse van het handelen van de burger is zo relevant vanwege het monopolie van de 

waardenproblematiek. Het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid is 

in 1992 gepubliceerd. De bezorgdheid op dit gebied is sindsdien al maar toegenomen. Tegen het 

einde van dit millennium is het waardenvraagstuk, zo stelt de onderwijssocioloog Leune, wederom 

actueel. De samenleving is uit balans door een te sterke nadruk op individualiteit. Vanuit het 

perspectief van het" neo-republikeins burgerschap" is er geen "communitaire" beweging nodig om 

met elkaar om te kunnen blijven gaan. Sociale organisatie berust op levensvormen. De 

samenhang of integratie in een plurale samenleving komt tot stand via de contactpunten of kleine 
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overlappingen tussen de levensvormen van groepen mensen die met elkaar hebben te maken. 

Een overlap is voldoende voor de ontwikkeling van eventuele samenwerkingsvormen. 

Als een overeenkomst in taal, overtuiging of waarden feitelijk ontbreekt hoeft deze niet 

kunstmatig aan te worden gebracht. Van Gunsteren heeft in zijn rede bij de presentatie van het 

rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid dit standpunt zo geformuleerd: 

"Om met elkaar om te gaan is geen diepere gemeenschappelijkheid nodig. Feitelijk bij elkaar 

passende gedragingen zijn voldoende".42 Hiermee is niet alleen gereageerd op het centraal stellen 

van waarden. Dit is tevens de uitwerking van de neo-republikeinse opvatting van het "zelf kunnen 

regeren". Het gaat om concrete handelingsafwegingen die mensen zelf kunnen maken. Burgers 

zijn meestal in staat om, indien de situatie dat vereist, het bij elkaar passende gedrag dat ontbreekt 

te realiseren. De contacten tussen hen leiden tot extra activiteit als een interactie niet soepel 

verloopt. Net als tussen politieke partijen kunnen bij gezamenlijk beleid verschillen blijven bestaan. 

Slechts bij conflicten en hinderlijke onduidelijkheden moet pluraliteit worden gereorganiseerd. Er 

is aanleiding genoeg voor deze herdefiniëring van burgerschap. De huidige conceptualisatie stamt 

nog uit het tijdperk van het vormgeven aan de verzorgingsstaat. In die tijd zagen burgers in 

Nederland zich nog als onderdeel van een politieke zuil. De pendant van de "robuuste burger" is 

een andere concipiëring van sturing van de samenleving. 

Er is een vergelijkbare herdefiniëring nodig van de optiek van een overheid. De 

voorwaarden vooreen gecentraliseerde beleidsvoering, of een "rational-rule-approach" zoals Van 

Gunsteren dat oorspronkelijk heeft genoemd, zijn steeds minder aanwezig. Naast de begrippen 

die tot nu toe zijn besproken voert hij een acronym in: DOS (De Ongekende Samenleving). Met 

de vergelijking is een ondoorzichtigheid van de samenleving aangegeven die de afgelopen 30 jaar 

door de onthiërarchisering alleen maar is toegenomen. Bestuurders laten zich misleiden door 

instituties die kenbaar zijn. De vergelijking van de samenleving met iets ongekends verwijst naar 

de logische onmogelijkheid voor bestuurders om met alle levensvormen vertrouwd te zijn en deze 

feitelijk te sturen. Het concept DOS biedt de mogelijkheid om allerlei misvattingen rond de 

verhouding tussen de burger en "de politiek" te corrigeren. Het beeld van de handelingsbekwame 

burger dat in "Eigentijds Burgerschap" is ontwikkeld houdt noodzakelijkerwijs een verandering in 

hoe de overheid regeert. Neo-republikeins burgerschap gaat immers over "regeren en geregeerd" 

worden. Van Gunsteren heeft de politieke aanleiding tot het nieuwe concept van burgerschap later 

in een aparte publicatie, met Rudy Andeweg, uitgebreid toegelicht. 

Stuurders zitten er voortdurend naast en verbetering van het sturingsmechanisme blijkt niet 

te helpen. Meer kennis en gegevens ook niet; deze worden verzameld en geïnterpreteerd vanuit 

een beeld van een samenleving met een hiërarchie waarin mensen een duidelijke plaats hebben. 

De besturingsinstituten waarin dit beeld heerst en de maatschappij sluiten niet meer goed op 

elkaar aan: "De wereld laat zich in haar objectieve en meer subjectieve aspecten niet meer 

adequaat representeren door wetenschap en data, respectievelijk partijen en parlement."43 Er 

kunnen talloze voorbeelden van deze slechte aansluiting worden gegeven. 
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Met het bevolkingsregister kon niet worden vastgesteld wie bij de vliegramp in de Bijlmer 

in Amsterdam gedood waren. Later kon het register evenmin uitsluitsel geven wie van de meer dan 

duizend illegalen die voor het loket stonden recht had op een verblijfsvergunning als nabestaande 

van een slachtoffer. De werking en het voortdurend sleutelen in het sociale zekerheidsstelsel is 

een ander voorbeeld. Van een beproefd politiek middel kan minder gebruik worden gemaakt: "Het 

schikken en plooien, de gebruikelijke weg om kennis en politieke wil tot eenheid van beleid te 

smeden, wordt ook almaar moeilijker."44 De relevantie van het DOS-concept is dat veel negatieve 

beeldvorming over de politiek kan worden gecorrigeerd indien politici een onderscheid maken 

tussen wat politiek wel of niet nastreefbaar is. Maatschappelijke vormgeving is geen kernfunctie 

van een politieke democratie. Daarentegen is de omvorming van een lotsgemeenschap tot een 

republiek van burgers wel realiseerbaar. 

De relevantie van de hier genoemde kritiek blijkt in het bijzonder indien de 

waardenbenadering wordt gecombineerd met een gecentraliseerde beleidsvoering. Om deze 

relevantie te doen uitkomen kunnen twee voorbeelden worden genoemd. Het eerste is een actueel 

onderwijsbeleid op het gebied van waarden dat is voorgesteld door een gezaghebbend politicus. 

Het andere betreft het resultaat van een conferentie over de mogelijkheid van onderzoek naar de 

realisatie van de "Pedagogische Opdracht". 

Van Gunsterens kritiek geldt zowel de vormgeving van het beleid als vanzelfsprekende 

veronderstellingen daarachter. Hij richt zich ook tegen het denkbeeld dat het handelen gestuurd 

kan worden vanuit een algemeen "metaniveau", zoals van waarden. Men zou kunnen denken dat 

met de voortgeschreden deregulering van overheidsdiensten al meer wordt uitgegaan van de 

"DOS" en de onmogelijkheid wordt erkend van een centraal aansturende overheid of een "rational 

central rule approach". Deze beleidsopvatting geldt in ieder geval niet voor de voorzitter van de 

fractie van de W D in de Eerste Kamer. 

Hans Wiegel karakteriseert de situatie op veel scholen als: "te weinig regels, te weinig 

structuur ... te weinig normen en waarden". Een belangrijk doel van het overheidsbeleid in de 

komende jaren moet zijn het terugbrengen van "normbesef en burgerschapszin". Dat kan worden 

gerealiseerd door het instellen van een: "Een task-force, een speciale eenheid, op hoog niveau, 

onder leiding van de Minister-President, met de bewindslieden van Binnenlandse Zaken, Justitie, 

Onderwijs, jeugd en sport."45 

Het beleidsvoorstel sluit aan bij de geconstateerde brede politieke consensus in binnen-

en buitenland over het ontwikkelen van waarden en normen bij de burger in opvoeding en 

onderwijs. Hij verwijst zelf ter ondersteuning van zijn standpunt naar het goede voorbeeld dat Tony 

Blair in Engeland geeft. Wiegels voorstel wijst op het belang van een discussie over het neo-

republikeins concept van het handelen van de burger. Daarin worden de noodzaak tot 

gemeenschappelijkheid en de mogelijkheid van sturing van de samenleving sterk gerelativeerd. 

In de maand waarin Wiegel zijn speech gaf, is er een conferentie georganiseerd door de 

Programmaraad voor Onderwijsonderzoek over het thema of er richtinggevende 
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onderzoeksvragen over de realisatie van de Pedagogische Opdracht kunnen worden 

geformuleerd. Dit thema is zeker relevant als denkbeelden over de brede consensus over waarden 

in de samenleving, zoals van Wiegel, tot beleid worden gemaakt. Het antwoord over de realisatie 

is vooralsnog negatief. Er wordt getwijfeld aan de onderzoekbaarheid van de Opdracht. Een 

probleem is of onderzoekers dicht bij de praktijk moeten gaan staan of is het beleid juist gediend 

met onderzoek dat: "dat verklaringen tracht te bieden voor onderliggende processen?". De 

deelnemers sluiten ook niet zonder meer aan bij een invulling met "waarden en normen". De 

constatering is dat de inhoud van de Opdracht nog niet gedefinieerd kan worden: "gaat het om het 

aanleren van sociaal gedrag, om morele vorming, om het kweken van burgerschapszin of om nog 

andere zaken?"46 

Beleidsonderzoek ten behoeve van de realisering van de Pedagogische Opdracht is 

prematuur. Deze conclusie lijkt overeen te komen met het standpunt dat Van Gunsteren in een 

artikel over onderwijs formuleert. Hij wil eerst het daaraan voorafgaande gebied verkennen of 

burgerschap wel met onderwijs moet worden bevorderd. Het antwoord is bevestigend, maar 

genuanceerd en voorwaardelijk geformuleerd. Democratische vorming bespreekt hij nauwelijks. 

Wellicht met dezelfde reden als in "Eigentijds Burgerschap" dat dit aandachtspunt zo overheerst 

en belangrijk is dat er moeilijk over valt te praten. 

In de publicatie over het neo-republikeins burgerschap in de handelingspraktijk van het 

onderwijs wordt De Winters boek even genoemd. Er bestaat een verschil tussen beide auteurs in 

de relatie die met het onderwijs wordt gelegd. Van Gunsteren is daar in tegenstelling tot De Winter 

afwachtend en voorzichtig in. Als het onderwijzen in burgerschap wordt bepleit is dat vaak om 

problemen op te lossen: "Focusing on the education of children often disguises a failure to 

understand and improve citizen interaction among adults."47 Het wordt nog gevaarlijker indien dat 

burgerschapsonderwijs succesvol is en men een ander soort mensen produceert. Vanuit de neo-

republikeinse omschrijving gezien passen "burgerschap" en "onderwijs" echter heel goed bij elkaar. 

Het concept kan daar, door bepaalde vormen van handelen herkenbaar te maken, net zo 

richtinggevend werken als in de samenleving: "Citizenship works precisely as a guiding principle 

in situations like that of education, in which people are half free, neither completely autonomous 

nor purely slaves."48 In dit soort verhoudingen leeft de burger ook in de samenleving. Daarom heeft 

Van Gunsteren burgerschap gedefinieerd als het competent om kunnen gaan met verschillen, 

afhankelijkheid en onvrijheid tussen mensen. 

In de jaren negentig is een concipiëring van burgerschap dat op alle situaties past 

onmogelijk geworden. Mensen zijn tegelijkertijd burger in diverse gemeenschappen. Zo behoort 

iemand met een Surinaamse achtergrond en die in Groningen woont tot de Europese Unie. Neo-

republikeins burgerschap leren ervaren in het onderwijs is volgens Van Gunsteren vanwege de 

plurale maatschappij noodzakelijk geworden. Een eenvormig principe zoals religieusiteit of 

etniciteit kan pluraliteit niet meer organiseren. Onderwijs in burgerschap is nodig geworden omdat 

de jongere in de thuisomgeving niet met de veelvormigheid van gedrag in aanraking komt. Het 
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leren handelen als burger verschaft leerlingen een kompas. Met "kompas" wil hij duidelijk maken 

dat het leerproces gericht moet zijn op een "hoe" te handelen, bijvoorbeeld in het vermijden van 

contact, een conflict of juist iets uitpraten. 

Van Gunsteren relativeert ook in zijn beschouwing over onderwijs dat er een brede 

consensus tussen jongeren moet bestaan om burger te kunnen zijn: "Consensus is not a 

precondition, but rather the desired outcome of citizen activities."49 Het beeld van een kompas is 

ook hierbij van toepassing omdat hij erop wijst dat gemeenschappelijkheid maar het beperkte 

bereik hoeft te hebben van een levensvorm of het volgen van een bepaalde institutie. Een 

samenleving geraakt niet onvermijdelijk in een crisis bij een gebrek aan gemeenschappelijkheid 

zoals in de optiek van de onderwijssocioloog Leune. Daarentegen kunnen partners die een crisis 

in hun relatie hebben, hetzelfde denken over een groot aantal fundamentele waarden. Van 

Gunsteren verwijst ook in dit artikel naar de latere filosofie voor het onderscheid tussen de 

expliciete consensus die nodig is bij een beroep op een institutie en de stilzwijgende sociale 

overeenstemming in het gedrag van interactiepartners in een levensvorm. De betekenis die met 

de zingeving ontstaat, rust noodzakelijkerwijs op een sociale basis. De basis is de reeds 

toegelichte overeenstemming in zintuiglijke ervaring en interpretatie van de kenmerken van een 

context van handelen. 

Van Gunsterens reserves betreffende het leren van burgerschap aan jongeren passen bij 

de nuanceringen die hij aanbrengt voor het onderwijsproces. Het fundamentele onderscheid in zijn 

onderscheiding tussen het "ervaren" en het "bewerken" houdt voor een evenwichtig 

ontwikkelingsproces van de jonge burger in dat bij het onderwijs de ervaring van "geregeerd 

worden" vooraf moet gaan aan het leren "regeren". Het verwerven van vaardigheden als kritiek 

geven of tolereren, is een secundair leerproces: "Before one can meaningfully engage in such 

activities one must have experienced what it is to be ruled, have acquired primary moral 

convictions (a mother-morality like a mother tongue), and been provided with a safe and 'natural' 

context with which events and actions can acquire meaning (no context no meaning)."50 

4.3 De democratische dialoog van Giddens 

Giddens institutionele handelingstheorie komt overeen met de latere filosofie van 

Wittgenstein. Dat komt onder meer naar voren in zijn typering van het verschil tussen de 

denkbeelden in de vroege en de late filosofie over de constitutie van betekenis. In de latere 

periode is het standpunt: "the meanings of linguistic items are intrinsically involved with the 

practices that comprise forms of life".^ Regels en practice zijn intern gerelateerd. Regels hebben 

geen andere fundering dan in het handelen dat zij voortbrengen. Giddens merkt naar aanleiding 

van deze interne relatie op: "A rule is thus not a generalization of what people do, of regular 

practices".52 Zoals is gebleken bij zijn interpretatie van Goffmans werk in het derde hoofdstuk 

verstaat Giddens onder context meer dan de fysieke kenmerken van de handelingsomgeving. 
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Samenlevingen komen tot stand door de beheersing van structuren van regels en kunnen 

als handelen in contexten worden onderzocht. In zijn interpretatie van de latere filosofie definieert 

Giddens een samenleving als: "In other words, 'society' is not an entity, and does not have a time-

space presence: it exists only as social practices reproduced in an indefinite diversity of milieux".53 

Er vallen direct twee verschillen op met Van Gunsterens interpretatie en toepassing van de latere 

filosofie. Hier is geen sprake van constitutie van betekenis door verwijzing naar de kenmerken van 

de handelingscontext. Ten tweede is er in tegenstelling tot "DOS" in principe kenbaarheid, omdat 

een samenleving als geheel van "practices" het resultaat is van het regelgeleid handelen van 

mensen. 

Het onderscheid dat Giddens in een praktijk van handelen maakt tussen een "practical" en 

een "discursive consciousness" correspondeert met de kern van de latere filosofie. Wittgensteins 

"logic of meaning" bestaat uit de twee hoofdvoorwaarden voor de constitutie van betekenis. 

Daarmee zijn de lijnen getrokken van de dynamische structuur van handelingsregels waarop elke 

betekenis berust. De voorwaarden zijn a) dat de betekenis zich manifesteert in een juist gebruik 

en b) een daar intern mee verbonden verklaring voor de handeling kan worden geboden. Met de 

eerste voorwaarde corresponderen de horizontale relaties die een begrip heeft met andere 

taalspelen. Met de tweede is de beheersing door de handelende van de verticale as aangegeven 

waardoor een begrip uit een lager spel in hoger gelegen taalspelen kan worden opgenomen. De 

lage spelen van het nonverbale handelen zijn fundamenteel in deze structuur. 

De Vries en Giddens stemmen overeen in hun bezwaren tegen het communitarisme. Net 

als Bauman keren zij zich tegen de vooronderstelling dat "waarden" individu en samenleving met 

elkaar zouden kunnen of moeten verbinden. Jongeren horen op te groeien in een "waardenloze 

democratie". Met die uitdagende typering is de richting van de conceptualisatie van burgerschap 

door Giddens aangegeven: "Het belang van gezin en school ligt niet in de overgedragen waarden, 

maar in het feit dat zij mensen laten kennismaken met voor democratieën kardinale argumentatie

praktijken zoals kritiek, relativering en het compromis."54 

Het onderscheid tussen practical en discursive consciousness en de hoge mate van 

reflexiviteit als kenmerk van de huidige samenleving leiden tot Giddens' definitie van burgerschap 

als een democratische dialoog. Zoals hij regelgeleid handelen heeft omschreven, is dialogisch 

handelen mogelijk door de beheersing van een structuur van regels. De karakterisering van 

Myersohn dat de dialoog in Giddens' werk op "virtues" is gericht die met een sociale consensus 

moeten worden gerealiseerd is niet juist. Die auteur geeft voor deze opvatting geen verwijzing of 

citaat.55 Een dialoog ontstaat volgens Giddens bij de bereidheid om de regels op grond waarvan 

is gehandeld toe te lichten of te tolereren. 

De deelnemers zijn daarbij niet op consensus gericht. Hun handelen leidt tot sociale 

solidariteit. Deze vorm van handelen kent allerlei contexten. Het moderne gezin is hier met de 

sterk toegenomen onderlinge discursiviteit een goed voorbeeld van. Dialogische democratie maakt 

deel uit van het alledaagse leven. Bij dit gedrag hoeft niet aan bepaalde voorwaarden te worden 
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voldaan of, zoals reeds is aangegeven, naar een consensus te worden gestreefd. De 

vooronderstelling is: "Dialogic democracy presumes only that dialogue in a public space provides 

a means of living along with the other in a relation of mutual tolerance - whether that 'other' be an 

individual or a global community of religious believers".56 In stilte naast elkaar leven valt ook 

uitdrukkelijk onder deze conceptualisatie. Dat is een vorm van tolerantie. Een "dialogische 

democratie" staat veraf van de idee dat alle conflicten en verschillen kunnen worden opgelost door 

een dialoog. 

De tolerantie tussen burgers en groepen is voor een dialogische democratie even belangrijk 

als het voeren van een verbale dialoog. De bereidheid tot deze dialogische houding omschrijft 

Giddens als active trust: "Active trust presumes autonomy rather than standing counter to it and 

it is a powerful source of social solidarity, since compliance is freely given rather than enforced by 

traditional constraints".57 Hij wil in de omschrijving de verschillen doen uitkomen met al die situaties 

waarin burgers delen van hun autonomie hebben moeten afstaan. Dit is een belangrijk aspect van 

de relevantie van Giddens' conceptualisatie van burgerschap: "Dialogic democracy therefore 

stands in opposition to fundamentalisms of all types; this is indeed a major part of its importance 

in a social order of developed reflexivity."58 

De opvatting van burgerschap als democratische dialoog is niet vanzelfsprekend. Er is de 

tegenstroom dat jongere en volwassen burgers zich op waarden dienen te oriënteren. Men richt 

zich bij die invulling niet op in stilte accepteren of de uitleg van een handelingswijze, maar op het 

volgen van morele richtlijnen. Er zijn indicaties gegeven van de brede politieke consensus die 

hierover in landen als Duitsland, Engeland en Nederland bestaat. Het moderniseringsproces van 

Indonesië laat een sociale beweging zien die helemaal tegengesteld aan een dialoog is. De 

schrijver V.S. Naipul heeft de beweging en haar leider Imaduddin in zijn "Islamistische reizen onder 

de bekeerde volken" beschreven.59 

Imaduddin richt zich op de vorming van de jongeren tot moderne burgers en wordt daarin 

actief gesteund door Bacharuddin Habibie, ex-minister van technologie van Indonesië en thans 

president. Hij presenteert onder andere een algemeen vormend programma op de staatstelevisie 

en begeleidt met islamitische mentale trainingsprogramma's, namens de overheid, alle 

Indonesische studenten die in het buitenland studeren. Het uitgangspunt van dit actieprogramma 

is niet alleen dat religie en politiek moeten samengaan, maar ook dat de Islam de enige juiste 

religie is. Haar synthese van politiek en religie sluit andere standpunten over het 

moderniseringsproces uit en daarmee ook het voeren van een democratische dialoog. Volgens 

Naipul is het Indonesische voorbeeld een reproductie van soortgelijk handelen van overheden in 

Pakistan en Iran. De feitelijke betekenis van deze illustratie is pas duidelijk na verder onderzoek.60 

In een fundamentalistische samenleving dient de totale bevolking zich naar één morele richtlijn te 

voegen. Vrouwen zijn doorgaans helemaal uitgesloten van politieke activiteit. Bij het gegeven 

uitgangspunt is de enig mogelijke diversiteit een strijd tussen facties om macht, terwijl Giddens 

bedoelt dat handelswijzen als "tolereren", "toelichten" en "argumenteren" een kans krijgen. Zijn 
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invulling van burgerschap is meer dan een conceptuele correctie. Als dialoog is burgerschap 

observeerbaar en kan als norm fungeren. 

Een in het oog springende overeenkomst tussen Giddens en Van Gunsteren is dat beiden 

burgerschap opvatten als een wijze van handelen. Een verschil is echter dat de eerste auteur, net 

als De Vries, dit handelen consequent als democratisch omschrijft. Daarmee werkt hij een 

kenmerk van deze institutie uit waar weinig aandacht aan is geschonken. Men ziet zowel in sociaal 

wetenschappelijke als alledaagse zin democratie veelal alleen als "representatie". Giddens duidt 

het tweede kenmerk als volgt aan:"it is a way of creating a public arena in which controversial 

issues - in principle - can be resolved, or at least handled, through dialogue rather than through 

pre-established forms of power".61 Bij het democratische overleg is het voor burgers aanvaardbaar 

dat zij te maken hebben met vraagstukken waar niet direct een juiste oplossing voor is. Van belang 

zijn open discussies waarin alle gezichtpunten naar voren kunnen komen. Dialogische democratie 

gaat dan ook niet over belangenbehartiging of het gelden van bepaalde rechten. 

De door Giddens ontwikkelde theorie van democratisering kan een belangrijke 

ondersteuning en rechtvaardiging worden voor de vertegenwoordigende democratie: "In an 

increasingly reflexive social order, where people are also free to ignore politics when they so wish, 

political legitimacy will not readily be maintained simply because a democratic apparatus of voting, 

representation and parliaments happens to be in place."62 Onderwijs en opvoeding zijn belangrijk 

voor het mogelijk maken van die ondersteuning. Het is duidelijk dat de dialoog iets anders is dan 

de "ideale gesprekssituatie" van Habermas. Giddens omschrijft een potentieel handelen dat 

mogelijk is door de feitelijke toename van sociale reflexiviteit in de samenleving in plaats van een 

onderdeel van een transcendentale filosofie. Een tweede verschil is het al genoemde afwezig zijn 

van de noodzaak een consensus te bereiken. 

Er zijn vier "arena's" waar, ondanks de problemen die dit veroorzaakt voor de orthodoxe 

alleen op kiezers en vertegenwoordiging georiënteerde politiek, een democratische dialoog wordt 

gevoerd. De eerste is het persoonlijk leven van huwelijk, partner en gezin. Het gaat hier om "pure 

relationships"die niet uit sociaal economische motieven maar alleen voor zichzelf worden 

aangegaan en onderhouden. De autoriteit van ouders is post-traditioneel geworden en daarmee 

niet meer een vanzelfsprekend onderdeel van de context van de opvoeding van kinderen. 

Sociale bewegingen en zelfhulpgroepen zijn een tweede "arena". Voorbeelden zijn de 

vrouwenbeweging en de Anonieme Alcoholici. In beide gevallen is ruimte voor een publieke 

dialoog verworven en discursiviteit mogelijk geworden over aspecten van gedrag die daarvoor 

onbespreekbaar waren. 

De derde "arena" beteft de organisaties en grote bedrijven waar zich dialogische ruimte 

ontwikkelt door decentralisatie, onthiërarchisering en een nadruk op eigen verantwoordelijkheid 

van medewerkers. Deze ontwikkelingsrichting is tegengesteld aan de constatering aan het begin 

van deze eeuw van Max Weber. De ontwikkeling van samenlevingen in deze richting kan, net als 

bij de drie andere arena's, echter weer omslaan. 
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Het laatste gebied bestaat op wereldniveau. Sociale bewegingen brengen bijvoorbeeld 

aangaande het milieu discursieve relaties tot stand met nationale staten en wereldwijd opererende 

ondernemingen. Het ontstaan van de "vier arena's" hangt in het algemeen samen met de toename 

van de "reflexiviteit" die in het derde hoofdstuk is besproken. De toepassing van allerlei soorten 

van expertise, over opvoeding tot managementstijlen in organisaties, is vanzelfsprekend geworden 

voor de inrichting van het sociale leven in een hoog-moderne samenleving. De groei van deze 

alledaagse deskundigheid bevordert de ontwikkeling van de vier "arena's". 

Naast een karakterisering als "robuust" staat de burger die een "democratische dialoog" 

kan voeren. Het is een duidelijk verschil met Van Gunsteren dat de reflexiviteit en de dialoog op 

de vier aangehaalde gebieden zich wereldwijd voordoen. Zoals Giddens opmerkt zelfs middenin 

de jungle is het waarschijnlijk dat de "inboorling" die men daar ontmoet op de hoogte is van 

inzichten uit de culturele antropologie. In veiligheids-, milieu- en economisch opzicht wordt de 

mensheid: "a 'we', facing problems and opportunities where there are no 'others'."63 Hier zal eerst 

de overgang naar "sociale reflexiviteit" worden toegelicht en de ruimte die daarmee is ontstaan 

voor democratie als overleg. Daarna wordt de eerste arena voor een democratische dialoog in 

huwelijk, gezin en opvoeding uitgelicht. 

Giddens geeft een markering aan in de ontwikkeling van moderniteit. Dat is het verlaten 

van een Keynesiaanse politiek. Het rechtstreeks ingrijpen in de economische situatie van een 

samenleving met een groei-impuls door een verhoging van de overheidsinvesteringen werkt niet 

meer. Geen natie-staat denkt hier nog aan na het mislukken van de laatste poging tot dit sociaal-

economisch beleid in Frankrijk aan het begin van het presidentschap van François Mitterand. Een 

Keynesiaanse politiek is langzamerhand verlaten toen zich een variatie in levensstijlen ging 

ontwikkelen. 

Bij jongeren vallen kleding en muziek onmiddellijk op zoals Du Bois-Reymond al heeft 

opgemaakt. Zij krijgen hun identiteit niet meer op traditionele wijze uit de huisomgeving mee, maar 

moeten deze zelf sociaal-cultureel construeren. Dat is een reflexief project waarbij kan worden 

geput uit allerlei bronnen. Uit sociologisch onderzoek naar de jaren zestig blijkt dat, naast het 

ontstaan van verschillende levensstijlen, onder andere door toedoen van The Beatles een 

gezongen gespreksvorm in de muziek is gebracht die belangrijk is voor de socialisatie van 

jongeren.64 Door de dialogische vorm en de onderwerpen is een vergelijking met de eigen 

levenssituatie mogelijk. De luisteraar voelt zich aangesproken door de tekst en kan eigen 

gedragsregels ontwikkelen. Dit soort ontwikkelingen, in die tijd en het heden, zijn kenmerkend 

voor de toenemende reflexiviteit en de opkomst van een "post-traditionele samenleving" die in het 

vorige hoofdstuk zijn besproken. "Jongeren en hun Keuzes" is een recent onderzoek naar de 

actuele bronnen waar jongeren gebruik van maken voor de inrichting van leefstijlen.65 

Als men de levensomstandigheden in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog met 

die van de huidige generatie jongeren vergelijkt, zijn er veranderingen opgetreden die het 

opgroeien in beide tijdperken op veel punten onvergelijkbaar maakt. Er zijn andere sociaal-

199 



Theoretische consequenties: burgerschap volgens Van Gunsteren en Giddens 

economische scheidslijnen gekomen en nieuwe vormen van integratie. Het Oosten industrialiseert, 

terwijl de beroepsbevolking in de oude industrielanden in meerderheid andersoortig werk is gaan 

doen dan vroeger. Een belangrijke bestaansvoorwaarde voor de twee economieën bestaat uit 

financiële markten die vierentwintig uur per dag op elkaar reageren. Het zo direct met elkaar in 

contact staan en ook verder op de hoogte zijn van eikaars leven via televisiebeelden is al snel na 

de lancering van de eerste communicatiesatelliet normaal geworden. 

Ten tijde van een simpele moderniteit kon een verzorgingsstaat tot stand worden gebracht 

waarin een sociale Keynesiaanse politiek voldeed. Zo een politiek veronderstelt burgers met 

stabiele levenspatronen. Tegenwoordig wordt overheidsbeleid geïnterpreteerd. Hierdoor sluiten 

doelstellingen vaak niet meer aan bij de werkelijkheid: "Reflexive citizens, responding to a new 

social universe of global uncertainties, become aware of, and may subvert, the economic 

incentives that are supposed to mobilize their behaviour."66 Met de overgang naar een reflexieve 

moderniteit kunnen samenlevingen post-traditioneel worden genoemd. 

Giddens heeft burgerschap als een democratische dialoog geconceptualiseerd omdat de 

burger voortdurend kan kiezen hoe hij zijn leven zal inrichten. De sociale constructie van een 

identiteit geldt voor de gehele levensloop. Burgerschap heeft daarmee voor een belangrijk deel 

een sociaal-emotionele betekenis gekregen. In de politiek wordt daar geen rekening mee 

gehouden. De antwoorden van "links" en "rechts" zijn voor mensen niet herkenbaar. Giddens' 

oplossing is de hier aangegeven bescherming van de ruimte voor het publieke domein door 

democratisering van de democratie. Hij noemt dit generative politics: "A key argument of this book 

is that generative politics is the main means of effectively approaching problems of poverty and 

social exclusion in the present day."67 Sociaal democratische partijen geven tot nu toe een 

pragmatische reactie en geen duidelijke tekenen van een verandering in politieke ideologie. Het 

neo-liberalisme geeft een tegenstrijdig antwoord. De laatste soort partijen staan voor herstel van 

het traditionele gezin en willen de vrije werking van de markt op wereldniveau bevorderen. De 

tegenstrijdigheid is dat die marktontwikkeling de stabiele leefpatronen in het gezin juist heeft doen 

verdwijnen. 

Giddens stelt vast dat: "We are the first generation to live in a thoroughly post-traditional 

society, a term that is in many ways preferable to 'postmodern'. A post-traditional society is not a 

national society - we are speaking here of a global cosmopolitan order."66 Met "post" is niet bedoeld 

dat er geen tradities meer bestaan. Er wordt in hoog-moderne samenlevingen op verschillende 

manieren druk uitgeoefend om tradities te onderhouden ofte herstellen. Giddens bedoelt dat de 

status van "traditie" in de samenleving is veranderd; het is een keuze geworden. In een 

globaliserende cosmopolitische wereld staan allerlei tradities voortdurend met elkaar in contact en 

zijn gedwongen "to declare themselves". 

Fundamentalisme is tegengesteld aan een democratische dialoog. Het is een reactie op 

reflexieve moderniteit om een religieuze of andere doctrine exclusief te stellen die zonder 

verantwoording moet worden gevolgd. Er wordt in de fundamentalistische opvatting ontkent dat 
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het onderschrijven van een rituele waarheid een keuze is zoals in elke andere levensstijl. Het is 

een weigering om discursieve contacten aan te gaan in een wereld van cosmopolitische 

communicatie en een strategie om bijvoorbeeld de positie van de vrouw of een nationalistische 

opvoeding van jongeren buiten een discussie te houden. In het Indonesische voorbeeld van de 

door president Habibie gesteunde beweging van Imaddudin komt deze strategie duidelijk naar 

voren. Dit is een beweging die zogenaamd met een beroep op het verleden in feite een nieuwe 

traditie formuleert. Het uitgangspunt is dat een dialoog over de eigen identiteit en van anderen 

uitgesloten is. 

Het begrip fundamentalisme komt in het begin van deze eeuw voor het eerst voor. Als 

algemeen sociaal verschijnsel is het van recente datum. De opkomst in traditionele religies die als 

tolerant bekend staan zoals het Boeddhisme en het Hindoeïsme is een indicatie dat het om een 

afwijzende reactie gaat op de reflexieve omgeving waarin elke religie tegenwoordig is komen te 

staan. De ruimte voor een democratische dialoog is er niet vanzelfsprekend. Zij moet in stand 

worden gehouden en verdedigd tegen andere sociale krachten. Giddens stelt over de reacties op 

democratisering: "Fundamentalisms - defending tradition in the traditional way - can arise in any 

basic domain of social life subject to detraditionalization. These include ethnic relations, 

nationalism, gender and the family."69 

Ook in zijn laatste boeken waarschuwt Giddens voor de handelingstheoretische 

dwaalredenering dat een betekenis slechts betrekking heeft op een actueel uitgevoerde handeling. 

Het gaat niet om één keuze voor een bepaalde levensstijl of traditie die constituerend zou zijn voor 

iemands alledaags leven. De keuzen voor verschillende mogelijke levensstijlen en planning van 

het leven "form institutional settings which help to shape their actions."70 Elk leven in 

omstandigheden van hoge moderniteit impliceert een dergelijke "setting". Een zwarte 

alleenstaande moeder met een groot aantal kinderen in een Amerikaanse binnenstad maakt 

evenzeer eigen keuzen voor een levensstijl. Het is voor haar niet mogelijk het leven in die mate 

te veranderen door reflexie zoals gepriviligeerden, maarzij is zonder enige twijfel op de hoogte van 

emanciperende denkbeelden over de positie van de vrouw en past die toe. Er wordt geen gedrag 

opgelegd door een traditie van armoede: "Moreover, in some circumstances of poverty, the hold 

of tradition has perhaps become even more thoroughly disintegrated than elsewhere. 

Consequently, the creative construction of lifestyle may become a particularly characteristic feature 

of such situations."71 

Giddens kritiek en alternatief voor de geldende politieke ideologieën betekent dat een 

"democratisering van de democratie" vanzelfsprekend baat vindt bij een doorzichtiger 

overheidsbeleid. Een verandering op formeel gebied kan worden gestimuleerd door de "vier 

arena's". Een toename van tolerantie, discussie en uitwisseling van denkbeelden in het persoonlijk 

leven, tussen ouders en kinderen en in intieme en vriendschappelijke relaties is belangrijk omdat 

een democratie van gevoelens daarmee verder wordt ontwikkeld en in de plaats kan komen voor 

willekeurige machtsuitoefening: "Individuals who have a good understanding of their own emotional 
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makeup, and who are able to communicate effectively with others on a personal basis, are likely 

to be well prepared for the wider tasks and responsibilities of citizenship."72 

Giddens stipt slechts aan hoe burgerschap in het gezin kan worden bevorderd. De wijze 

van tegemoet treden van jongeren in het onderwijs kan daarvan worden afgeleid. De 

overeenkomst tussen beide omgevingen is dat door het voeren van een democratische dialoog 

en het creëren van tegenfeitelijke situaties van een gelijkheid in positie, jongeren vertrouwd raken 

met vormen van discursief handelen. 

Het benadrukken dat democratie behalve in formele vertegenwoordigende zin ook kan 

worden opgevat als open overleg, is door Giddens substantief bedoeld. Het is een "practical 

activity". Dialogische democratie tussen volwassenen in een persoonlijke relatie is gevoelens 

onder woorden brengen en accepteren dat argumenten tellen. Het voeren van de dialoog is daarbij 

op zichzelf het belangrijkste middel om democratie in stand te houden en verder te brengen. Hij 

formuleert dit zo: "The conduct of open discussion is itself a means of democratic education: 

participation in debate with others can lead to the emergence of a more enlightened citizenry."73 

Vertrouwen en de bereidheid verantwoording af te leggen horen bij elkaar. Geen van beide 

moet overheersen. Als er geen gelegenheid bestaat om rekenschap te geven van gedrag kan er 

geen autonomie ontstaan. Voorbeelden van dialogisch handelen moeten door de ouder ook 

worden gegeven als het kind daarvoor te jong lijkt. Deze democratische arena van ouder en kind 

geeft hij zo aan: "It can, and should be, in exactly the same sense as is true of a democratic 

political order. It is a right of the child, in other words, to be treated as a putative equal of the 

adult."74 Het tegenfeitelijke gedrag naar jonge kinderen toe houdt in dat er vanuit wordt gegaan dat 

een vergelijkbaar resultaat zou zijn bereikt indien het kind wel op gelijke voet zou hebben kunnen 

argumenteren. 

Het bevorderen van een democratische dialoog door ouders wordt gesteund door een 

verandering van intieme relaties. Er is een "pure relationship" ontstaan die alleen omwille van 

zichzelf bestaat. Dit sociologisch "ideaaltype" is door Giddens samengesteld uit bestaande 

ontwikkelingen. Tot ongeveer een halve eeuw geleden kon het huwelijk worden getypeerd als "a 

state of nature". Daarna heeft zich een fundamentele wijziging voorgedaan van een relatie met een 

economische rolverdeling en patriarchaal gezag in de richting van een persoonlijke, emotionele 

en seksuele verhouding tussen gelijken. Giddens besteedt vooral aandacht aan "the 

transformation of intimacy" en de emotionele band tussen man en vrouw. Deze band als basis van 

een relatie is in deze tijd, mede onder invloed van de vrouwenbewegingen en de andere beleving 

van seksualiteit, naar voren gekomen. De seksuele macht over vrouwen brokkelt af. 

Een belangrijke kant van het ideaal van de romantische liefde wint aan kracht. 

Oorspronkelijk pinde het vrouwen vast op een rol in het huishouden, maar nu ontwikkelt zich de 

andere kant van een emotionele band tussen gelijken. De "transformation of intimacy" is een 

ontwikkeling naar een algehele democratisering van emotionele gevoelens tussen partners.75 De 

ont-traditionalisering en de uitbreiding van reflexiviteit leiden tot autonomie en het vermogen over 
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handelingsmogelijkheden te praten en beslissen. De ontwikkeling in het persoonlijk levensbereik 

is door Giddens kernachtig samengevat tot: " The involvement of individuals in determining the 

conditions of their association' - this statement exemplifies the ideals of the pure relationship. It 

expresses a prime difference between traditional and present-day marriage and gets to the heart 

of the democratising possibilities of the transformation of intimacy."75 Giddens heeft verder niet 

meer over opvoeding geschreven. 

Het bevorderen van een open overleg met en tussen kinderen sluit aan bij een aantal in 

onderzoek vastgestelde ontwikkelingen, zoals de tendens die is opgemerkt in allochtone gezinnen 

naar een "onderhandelingshuishouding". Een belangrijk verschil tussen de figuratieve benadering 

en Giddens is de mogelijkheid om een institutionele context te rechtvaardigen. Figuraties zijn 

slechts gedefinieerd vanuit sociale- en zelfdwang. 

Door het in vertrouwen laten bestaan, toelichten, aanpassen of gedeeltelijk afstand nemen 

van een handelingscontext ontstaat sociale solidariteit. Zo ondersteunt en legitimeert handelen 

democratie in algemene zin. De steun is dat er belangrijke inhoudelijke thema's aan de politieke 

vertegenwoordiging kunnen worden toegevoegd door meer aan te sluiten bij alledaagse dialogen.77 

Arena's van democratisch overleg kunnen elkaar versterken door een onderlinge verwevenheid 

en voorbeeldwerking. Jongeren leren door de dialoog omgaan met verschillen en zich oriënteren 

op een plurale samenleving. Dit laatste gevolg is vooral van belang voor opgroeiende allochtone 

jongeren. Er wordt op hun creatief vermogen een dubbele aanspraak gedaan. Zij hebben, zoals 

Schuyt opmerkt, te maken met een wereld die veel meer verschilt van hun thuisomgeving dan voor 

de andere leden van hun generatie geldt. 

Democratiserende veranderingen in de formele democratie onder invloed van dit soort 

ontwikkelingen vinden pas op termijn plaats. Dit impliceert overname door politieke partijen van 

onderwerpen en omgangsstijlen uit de democratische dialogen die worden gevoerd. Het is mogelijk 

deze alledaagse ervaring ook in de politiek uit te dragen. Een kortere omlooptijd van 

vertegenwoordigers waartoe bijvoorbeeld in Nederland recent door een aantal politieke partijen 

is besloten, geeft hiervoor openingen. 

Giddens wijst via een andere argumentatie op hetzelfde als Van Gunsteren: dat pogingen 

van politici tot een direct ingrijpen in een moderne en plurale samenleving vergeefs zijn. Zijn 

markering is duidelijker, afscheid van het "keynesianisme", en hij geeft in de plaats van de 

verouderde ideologische denkbeelden aan waar overheidsbeleid en het sociale leven in 

democratisch handelen feitelijk naar elkaar toe kunnen groeien. Hiermee is Giddens' concipiëring 

van het "geregeerd worden en het regeren" van de burger voldoende belicht. 

Het doel van de beschrijving van deze twee opvattingen van burgerschap is geweest om 

de conceptuele consequenties te bepalen van het verschil in interpretatie van Wittgensteins latere 

werk door Giddens en Van Gunsteren. De inhoudelijke relevantie is echter ook groot. Dit zijn een 

paar pogingen om het nieuwe burgerschap te formuleren waar Zygmunt Bauman om vraagt. De 

noodzaak van een alternatief voor alle gedateerde versies uit de waardenbenadering die het 
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onderwijs krijgt aangeboden maakt de beoordeling van deze toepassingen van het latere werk van 

Wittgenstein de moeite waard. 

De verschillen tussen de conceptualisaties vloeien logisch voort uit de gegeven 

interpretaties. De metaforen die zij gebruiken voor de samenleving waar de moderne burger deel 

van uit maakt geven dit verband al weer. De een hanteert de "DOS", de ander het beeld van een 

"juggernaut". Dit voertuig is ondanks de hoge snelheid nog bestuurbaar. Met de eerste metafoor 

wordt juist benadrukt dat vele maatschappelijke terreinen voor bestuurders onkenbaar en 

onbegaanbaar zijn geworden. Het is een kritiek op de gangbare bestuurlijke praktijk waarin men, 

ondanks alle lapmiddelen die daarvoor nodig zijn, blijft geloven in de mogelijkheid van rationele 

regelgeleide sturing van de moderne samenleving. In Giddens' vergelijking is de moderne 

samenleving gedeeltelijk kenbaar. Een toenemende interne referentie is de basis voor een 

bepaalde ontwikkelingsrichting. Het scheppen van nieuwe tradities zoals in het Indonesische 

voorbeeld wijst daarop. Reflexie is de belangrijkste bron van de veranderingen waardoor het 

levenstempo ten opzichte van vroegere meer stabiele leefpatronen zo is toegenomen. De 

geweldige wielen van de juggernaut geven aan dat het handelen veel minder afhankelijk is en 

wordt beperkt door natuurlijke omstandigheden. Met reflexie is de koers van de post-traditionele 

samenleving, ondanks het ontwikkelingstempo, meer beïnvloedbaar dan in Van Gunsterens beeld. 

Complexe reflexiviteit is het kenmerk van een hoog-moderne samenleving. Mensen maken 

voor de inrichting van hun leven voortdurend gebruik van kennis. Dit betekent dat de 

omstandigheden van het handelen ook reflexief tot stand komen. Hier ligt een verschil tussen Van 

Gunsteren en Giddens dat parallel loopt met hun duidingen van de latere filosofie. Een voorbeeld 

hoe Van Gunsteren denkt over het ontstaan van de omstandigheden waaronder gehandeld wordt 

is de populatie van een school of van een klas. Hij merkt hierover op dat dit een "community of 

fate" is. Mensen die bij elkaar gebracht zijn door het lot zoals klasgenoten leren een "levensvorm" 

opbouwen. Van Gunsteren lijkt "fate" te willen gebruiken als verklaring waarom zich "nieuwe" 

levensvormen ontwikkelen. 

Men kan hier tegenover stellen dat een school pas na een heleboel bestuurlijke 

beslissingen en het maken van een bestek door een architect kan gaan functioneren. Tegen het 

gebruik van "fate" of lotsbestemming spreken evenzeer de resultaten van de onderwijssociologie. 

Onderzoek maakt duidelijk dat "fate" geen toevalligheid kan inhouden, maar een sociaal 

beïnvloede ongelijkheid van onderwijskansen. Giddens' opvatting van reflexiviteit gaat tegen een 

loutere bepaling door het lot in en betekent, in tegenstelling tot Van Gunsterens benadering, dat 

elke keuze van een ouder voor een schooltype vanuit meer of minder besef van de 

onderwijskansen van hun kind wordt gemaakt. De samenstelling van een klas of de sociale 

omstandigheden waaronder het kind leert, zijn gecreëerd in een interactie tussen ouders en 

school. 

In plaats van lotsbestemming doet zich een reeks van overwegingen voor. Daarbij is 

doorgaans duidelijk wat men wel of niet in de hand wil of kan houden. Het handelingsresultaat kan 
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beoogd en gekend zijn maar is ook vaak onbedoeld zoals allebei met de "juggernaut" is 

aangegeven. De gevolgen van reflexie voor de populatie van een school of klas nemen, net als 

bij andere onderdelen van het sociale leven, toe. Een voorbeeld is dat vanaf het jaar 1997 voor 

ouders in Nederland kennis van de kwaliteit van de scholen in het Voortgezet Onderwijs in meer 

of mindere mate een rol speelt bij de schoolkeuze. In dat jaar heeft het dagblad "Trouw" de 

jaarlijkse beoordeling geïnitieerd hoe scholen presteren. Dit is een voorbeeld van de toepassing 

die Giddens geeft aan Wittgensteins omschrijving van interpretatie. 

De idee van beide auteurs dat burgerschap in de moderne samenleving veel meer inhoudt 

dan een formele omschrijving stemt overeen. Er zit in de conceptualisering door Van Gunsteren 

echter een beweging die bij Giddens ontbreekt en zelfs tegengesteld is aan diens aanpak. De 

eerste auteur ziet als belangrijk doel het ontwikkelen van een algemene handelingstheorie als 

basis voor burgerschap. De tweede richt zich daarentegen op het mogelijk maken van empirisch 

onderzoek door het lokaliseren van fundamentalisme en de arena's waarin een democratische 

dialoog wordt gevoerd. In de eerste toepassing van de latere filosofie wordt een fenomenologische 

fundering gelegd. Volgens Giddens is er al een fundament en ligt dat onder andere in de 

dialogische democratie zelf als activiteit. 

Beiden verwijzen naar de constitutie van betekenis en de routinematigheid van het 

handelen. Van Gunsteren benadrukt het locale niveau waarop betekenissen tot stand komen. 

Routinematige handelingen zijn zo verscheiden en gedetailleerd in hun aanpassing aan een locale 

context dat centraal aangemaakte regels niet kunnen werken. Het denkbeeld dat sociaal 

wetenschappelijke kennis sturing wel mogelijk maakt is naïef. Onderzoekers kunnen wel 

behulpzaam zijn bij het ontwerpen van regels die aangepast zijn aan een locale handelingssituatie. 

Volgens Van Gunsteren bestaat het handelen van de burger voornamelijk uit de routines die in zijn 

duiding met een "form of life" zijn aangeduid. 

De samenleving van Giddens wordt in "an indefinite diversity of milieux" gereproduceerd 

als "practice". De mogelijkheid van interpretatie die met een praktijk van handelen is verbonden 

verschaft overzichtskennis, maar die blijft beperkt door de veranderbaarheid van het sociale leven. 

Hij wijst erop dat de lineaire sturing uit het begin van de verzorgingsstaat niet meer bestaat door 

de toename van sociale reflexiviteit. De toename houdt echter niet in dat de sturingsmogelijkheden 

zijn weggevallen; deze zijn veel complexer geworden. Giddens vat een institutie op als de 

contextualiteit die in het handelen wordt voortgebracht door de "knowledgeability" van de actor. 

Volgens de structuratietheorie is sociaal wetenschappelijke kennis voor de lay actor, indien hij dat 

wenst, toegankelijk als een verhoogde vorm van discursiviteit. 

De consequenties van het verschil in interpretaties van de latere filosofie door de twee 

auteurs blijkt uit het hoofdkenmerk dat zij aan een democratisch burgerschap geven: "Robuust" 

gedefinieerd als een "actuele handelingswijze" en "het voeren van een dialoog" als potentialiteit. 

Voor de betekenis van dit hoofdkenmerk wordt door de auteurs verwezen naar de inhoud van 
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belangrijke begrippen uit de latere filosofie als levensvorm, seeing as, interpretatie, regel en 

institutie. 

Bij de "dialoog" van Giddens is Wittgensteins regelgeleidheid de leidraad voor de 

conceptualisatie van burgerschap: de burger is in staat om na het handelen "de regel" die is 

gevolgd onder woorden te brengen. Bij Van Gunsterens "robuuste burger" staat een "form of life" 

centraal. Regels hebben voor het handelen van burgers een marginale betekenis. Volgens de door 

Van Gunsteren gehuldigde actualiteitsopvatting, die ook voor een levensvorm geldt, wordt van een 

feitelijk uitgevoerde handeling uitgegaan waarmee dan eventueel een bepaalde regel kan worden 

verbonden. De kern van zijn concipiëring van burgerschap is de niet-rationele ingeslepenheid van 

het handelen die Wittgenstein op de voorgrond zou hebben gesteld. Daarbij hoort het ervaren van 

de fysieke kenmerken van de context dat hij als "seeing as" aanduidt. Pas bij incidenten ontstaat 

de noodzaak van een bewerking van het "seeing as". Dan wordt van een regel gebruik gemaakt 

om een beter omgaan met elkaar te bereiken. In Giddens' toepassing houdt de beheersing door 

de burger van een structuur van regels een potentialiteit van handelen in. In een dialoog kan hij 

een structuur van gevolgde en mogelijke regels toelichten. 

Reeds in 1974 geeft Van Gunsteren in een artikel de interpretatie aan Wittgensteins 

filosofie die later in het boek "The Quest" is uitgewerkt en toegepast. Hij stelt daar dat de 

"Philosophical Investigations" in feite een taaltheorie is over de historische achtergrond van de 

betekenis van taal. Wittgenstein reageert met zijn verklaring voor het ontstaan van de betekenis 

van handelingen op de sturende werking die aan logische regels wordt toegeschreven. Van 

Gunsteren noemt dit uitgangspunt van de regelgestuurdheid: "the idea of pure rationality". De 

latere filosofie stelt hier tegenover dat levensvormen bepalend zijn voor het handelen en de basis 

vormen voor regels: "Rationality is always embedded in a historical context of specific forms of 

life."78 De sterk gerelativeerde en contextgebonden plaats van regels vormt de kern van "The 

Quest for Certainty" en "Eigentijds Burgerschap". Alhoewel hij in het artikel de latere filosofie nog 

niet als fenomenologisch kenmerkt, zoals in de interpretatie van "seeing as", ziet hij wel een directe 

verwantschap met de kennistheorie van Merleau Ponty. 

Van Gunsterens duiding van de latere filosofie is onjuist. Zoals uit de eerder gegeven 

kritiek al bleek is een "form of life" een ander woord voor een taalspel en is "zien als" zo een spel. 

Taalspelen zijn regelgeleid. Het fundamentele verschil dat Van Gunsteren op grond van de 

"Philosophical Investigations" opmerkt tussen een form of life en regelgeleid handelen komt niet 

voor. Volgens hem stelt Wittgenstein dat regels over hoe te handelen in een situatie even onzeker 

zijn als een "opinion" over een situatie. Hij citeert hiervoor in "The Quest" paragraaf 241: 

"Agreement in opinions is different from agreement in forms of life". Dit is een onjuiste 

parafrasering in de richting van een onderscheid dat hij zelf wil maken. De feitelijke tekst luidt: "Not 

agreement in opinions but in form of life". 

Levensvorm verwijst naar bestaande taalspelen en houdt een overeenstemming in 

"opinion" in. Baker en Hacker constateren dat de onderscheiding geen "mutual exclusion" 
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impliceert. Een belangrijk kenmerk van regelgeleid gedrag is "de zekerheid" waarmee het gepaard 

gaat. Van Gunsteren neemt waarschijnlijk aan dat "agreement" een sociale overeenstemming 

inhoudt. Hij gaat daar in zijn duidingen niet expliciet op in, maar ook los daarvan is dit voor hem 

een vaststaand gegeven. Dat blijkt uit zijn slogan: "it takes two to tango". Met "agreement" in 

paragraaf 241 is echter in feite bedoeld: het in overeenstemming met een regel handelen. 

Robinson Crusoë kan dat wel degelijk zoals in het tweede hoofdstuk is gebleken. 

Het concept "seeing as" in de latere filosofie zou op een fenomenologisch standpunt wijzen; 

er is weliswaar interpretatie mee bedoeld, maar dan in een vorm die niet te scheiden is van directe 

waarneming. De interpretatie of (zin)geving "is in de ervaring en waarneming gegeven", merkt Van 

Gunsteren op. Ter Hark stelt op grond van onderzoek in de manuscripten vast dat Wittgenstein 

juist kritiek levert op een reductie tot waarneming en de relatie tussen taalspelen constitutief acht: 

"And what other relation can Wittgenstein have in mind than vertical relations between language-

games?". "Zien als" is een complex taalspel, dat wordt geconstitueerd door "zien": "but also by 

'thinking', 'interpreting', and 'imagining'".79 

Wittgensteins logica van betekenis verschilt geheel van de fundamentele onderscheiding 

die in Van Gunsterens theorie over het handelen van de burger wordt gemaakt tussen levensvorm 

en regelgeleid institutioneel gedrag. In zijn logica is er geen scheiding tussen niet-rationeel gedrag, 

dat met het eerste begrip zou zijn aangegeven, en een rationaliteit die kenmerkend zou zijn voor 

instituties. Tussen lagere en hogere taalspelen bestaat volgens de latere filosofie een 

ononderbroken discursieve relatie. 

Van Gunsteren gaat ervan uit dat betekenis op een actuele zintuiglijke ervaring berust. In 

Giddens' toepassing van de latere filosofie wordt een beroep op een actuele ervaring afgewezen: 

"Reality is not just the here-and-now, the context of immediate sensory perception, but identity and 

change in what is absent - out of sight for the moment or, indeed, never directly encountered but 

simply accepted as 'there'." Hij omschrijft in overeenstemming hiermee Wittgensteins "what cannot 

be put into words" als: "the necessary condition of what can be said and of the meanings involved 

in practical consciousness."80 In het eerste hoofdstuk van dit onderzoek naar de overeenkomsten 

tussen Wittgenstein en Giddens is "techniek" omschreven aan de hand van het voorbeeld van een 

zangeres. Daarmee kan dit verschil tussen de twee toepassingen van de latere filosofie worden 

verduidelijkt. Een dialoog kunnen voeren houdt net als bij de "zangeres" in dat iemand de weg kent 

in het veld van mogelijke regels tijdens een uitvoering. In die uitvoeringspraktijk kan de actor geen 

woorden geven aan deze "knowledgeability". Wel daarna. 

Een dialoog kan non-verbaal zijn of uit een "toelichting" bestaan. Beide mogelijkheden zijn 

door Giddens nog niet verder ontwikkeld. Zij corresponderen met de basis die aan de institutionele 

handelingstheorie is verleend met het "practical and discursive consciousness". In het onderwijs 

zal een dialoog tot ontwikkeling moeten worden gebracht net als in opvoeding thuis. Beide 

lokaliteiten zijn daarvoor even belangrijk. Een eerste verkenning van wat "een toelichting geven" 

inhoudt ligt voor de hand omdat ook "stilzwijgende tolerantie" in belangrijke mate via deze vorm, 
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met verwijzingen naar gedrag, geleerd moet worden. Een uitwerking van Giddens' dialoog in die 

richting zou kunnen profiteren van literatuur over het geven van "accounts" of het voeren van 

argumentaties. Belangrijk voor een juiste aansluiting op deze literatuur is dat onderzoek naar 

argumentaties op een epoche zoals in het derde hoofdstuk is toegelicht berust en wordt uitgevoerd 

zonder theoretische vooronderstellingen over de verklaring voor de betekenis van handelingen. 

Voor de figuratie sociologie is ondersteuning door onderzoek van argumentaties eveneens 

belangrijk. Met alle nadruk op het verlaten van een "bevelshuishouding" is nog steeds niet duidelijk 

geworden wat "onderhandelen" precies inhoudt en welke rol argumenteren bij evenwichtige 

machtsverhoudingen spelen. Du Bois-Reymond wijst alleen in een algemene zin op het belang van 

onderzoek in deze richting: "The development of a culture of negotiation in the families is 

connected with the developing of communicative skills and the necessity for them: Modern parents 

wish to, but also have to explain and legitimise their attitudes and demands before their children."81 

Het huidige onderzoek naar argumentaties zou inzicht moeten kunnen bieden hoe het 

geven van een toelichting op een handelingswijze in een democratische dialoog verloopt. Helaas 

lukt dat niet door theoretische beperkingen. Bij de bespreking van de affiniteit tussen het werk van 

Goffman en van de argumentatiefilosoof Gilbert zijn er twee genoemd. Daar is gewezen op het 

normatieve karakter en de eis van expliciteit. De "normatieve vooronderstelling" is dat alle 

redeneringen moeten voldoen aan een zelfde rationeel model. Gilbert stelt hier de verscheidenheid 

aan typen argumentaties tegenover die in het alledaagse sociale leven voorkomen. De eis van de 

"expliciteit" houdt in dat standpunten in een geverbaliseerde en duidelijke vorm aanwezig moeten 

zijn. Anders is een analyse onmogelijk. Habermas hanteert een overeenkomstig postulaat voor 

het kunnen voeren van een argumentatieve dialoog. Hij heeft dat van Searle overgenomen als 

belangrijke vooronderstelling samen met andere onderdelen van diens taalhandelingstheorie. Bij 

de eis van een explicitering in de vorm van een verbalisatie wordt vermeld dat deze in principe 

altijd mogelijk is. Dit zijn linguïstische opvattingen van argumentatie die niet sporen met de 

constitutie van betekenis in het handelen door de "burger" van Giddens. Het nonverbale handelen 

is de fundering van betekenis. Daarnaast wijst hij, vergelijkbaar met Gilbert, op de emotionele 

inhoud van veel vormen van discursitiviteit. 

In een recente beoordeling van onderzoek naar argumentaties en het "geven van een 

verantwoording" wordt geconstateerd dat een groot probleem voor de analyse is hoe er een 

theoretisch verantwoord verband kan worden gelegd tussen de tekst van een gesprek en de 

context waarin dat is gevoerd. De tekst bevat de feitelijke gegevens waar men niet buiten mag 

treden. Informatie over de gesprekssituatie zit hier meestal niet bij omdat er tijdens een gesprek 

niet of summier naar kenmerken van de context wordt verwezen. Soms aan het begin of na een 

onderbreking. Toch worden er voortdurend relaties gelegd tussen de tekst en situationele 

kenmerken in het de argumentatieonderzoek. Het probleem speelt bij elke stap die naar het 

vaststellen van een betekenis wordt gezet, zo merkt Charles Antaki op. Bijvoorbeeld bij een 

etnische achtergrond die een rol in een sollicitatiegesprek kan spelen. 
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Een ander voorbeeld zijn de categorieën die bij tekstfragmenten uit rechtzaken worden 

gebruikt. De vanzelfsprekende veronderstelling van de argumentatieonderzoekers wat een 

"advocaat" is en een "rechter" is doorslaggevend voor de betekenis die aan de tekst wordt 

gegeven. Dit probleem is zo fundamenteel volgens Antaki omdat de aannames altijd impliciet 

aanwezig zijn en net zo min ter sprake worden gebracht als de bedding waar een rivier in 

stroomt.82 De argumentatiebenaderingen die hij beoordeelt, vertonen eveneens de theoretisch 

linguïstische kenmerken waar Wittgenstein kritiek op heeft uitgebracht. Argumentatietheoretici 

kunnen, met uitzondering van Gilbert, nog weinig toevoegen aan de besproken kenmerken van 

het voeren van een "democratische dialoog". Het kenmerkende van Giddens' benadering is 

uitgaan van de betekenis die de burger aan zijn handelen en dat van anderen geeft in plaats van 

eerst een verklaring te verschaffen voor de totstandkoming van deze betekenis. 

De relatie tussen de conceptualisaties van burgerschap door Van Gunsteren en Giddens 

en hun duiding van de latere filosofie gaat nog verder. De Winter en Van Gunsteren vinden dat 

democratie bij het burgerschap en bij jongeren als medeburgers hoort, maar schrijven er 

nauwelijks over. Beiden stellen dat burgerschap politieke gelijkheid vereist en de mogelijkheid tot 

participatie. Van Gunsteren voegt daaraan toe: "burgers in actie doen vrijheid verschijnen". De 

realisatie is te danken aan de competente wijze waarop zij met pluraliteit omgaan. Veel nadere 

invulling wordt niet gegeven. In "Eigentijds Burgerschap" is als reden opgegeven: "Over vrijheid 

slechts een enkel woord. Niet omdat het onderwerp onbelangrijk zou zijn, maar omdat het de kern 

van de zaak is. Daarover is moeilijk te praten."83 Van Gunsteren betracht voorzichtigheid met 

betrekking tot een normatieve overdracht in het onderwijs van burgerschap. De Winter komt niet 

uit het probleem hoe kan worden bepaald wat de wenselijke participatie van jongeren is. Hij kan 

het participerend handelen in een nationaal-socialistische jeugdgroepering niet in fundamentele 

zin onderscheiden van de door hem gewenste vormen in het onderwijs. De jongeren leren in beide 

omstandigheden in principe hetzelfde. Het "onderhandelen" door jongeren dat in de figuratieve 

benadering wordt onderzocht, biedt geen oplossing voor deze problematiek. Daarin wordt de 

actueel geldende machtsbalans als verklaring gegeven voor het volgen van een norm. 

In de benadering die Giddens volgt maakt "normativiteit" deel uit van de regelgeleidheid 

van het handelen. De institutionalisering van de gewenste normativiteit kunnen onderwijsgevenden 

en ouders bevorderen door met jongeren om te gaan alsof zij medeburgers zijn zodat zij vertrouwd 

kunnen raken met vormen van discursiviteit. Een didactische consequentie voor het onderwijs en 

een verschil met de andere benaderingen van burgerschap is dat volgens Giddens uit moet 

worden gegaan van de betekenissen die jongeren hanteren en hoe zij gedrag duiden. Er kan geen 

interpretatie van dat gedrag worden opgelegd zoals in een verklarende benadering van de 

constitutie van betekenis gebeurt. Het doel van jeugdbeleid is het verrijken van de wereld van 

jongeren. De overdracht van burgerschap als een "kompas", zoals Van Gunsteren dat noemt, is 

volgens Giddens pas zinvol als duidelijk wordt hoe hun wereld eruit ziet en wat "reizen" voor hen 

inhoudt. Een andere consequentie voor het onderwijs is dat "vrijheid" en "gelijkheid" zich moeten 
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tonen in het gedrag van de docent. Ten opzichte van "participatie" houdt dit in dat niet alleen "mee 

kunnen doen" geldt, maar dat burgerschap inhoudelijk kan worden bepaald. 

Het fundamentele verschil in filosofisch uitgangspunt heeft verstrekkende gevolgen. De 

interpretatie van de latere filosofie in de "eerste richting" waartoe Van Gunsteren behoort en de 

"tweede" van Giddens leiden tot een andere uitwerking van democratie. Burgerschap is een 

democratische institutie. Het "democratische" wordt door beide auteurs even belangrijk gevonden. 

Zij geven er echter een andere invulling aan omdat de inhoud die aan "institutie" wordt gegeven 

verschilt. In het ene geval wordt er, net als bij "form of life", een externalistische omschrijving 

gegeven en in het andere een internalistische. Voordat de twee omschrijvingen in ogenschouw 

worden genomen is van belang om nog eens te benadrukken dat Van Gunsteren de opvatting van 

regelgeleid handelen uit "The Quest" blijft hanteren. Hij onderscheidt institutie van "levensvorm" 

met haar ingeslepen interactie waar de "robuustheid" van de burger op stoelt. Een institutie is een 

hulpmiddel in het "bewerken" van ervaringen en bestaat uit sociale regels waarmee burgers 

kunnen of moeten instemmen. Van Gunsteren definieert het begrip zo: "Instituties geven patronen 

van en voor interacties". Het "geven" kan zowel een aanreiken in de zin van een kompas zijn als 

het met sociale dwang opleggen van een patroon. Het denkbeeld dat instituties het handelen 

extern beïnvloeden geldt voor alle auteurs die hij ter ondersteuning aanhaalt.84 

Zijn definitie van institutie gaat alleen over interactie of feitelijk waarneembare handelingen. 

Voorbeelden van instituties die worden gegeven zijn een gesprek, rechtspraak, het parlement en 

management. Hier is duidelijk sprake van twee fundamenteel verschillende benaderingen van 

burgerschap. Giddens geeft aan dat een regelmatigheid van handelen berust op de beheersing 

van een structuur van regels van het "what cannot be said". De institutionele definitie die Van 

Gunsteren van democratie geeft verwijst alleen naar actueel uitgevoerd of te volbrengen gedrag. 

Voor het onderscheid tussen regelgeleid handelen en een levensvorm verwijst hij naar de 

"Philosophical Investigations"; Wittgenstein heeft kritiek op een te belangrijke plaats voor 

"institutionaliteit" en biedt een adequaat alternatief. Van Gunsteren verbindt institutie met 

rationaliteit en gelooft dat Wittgenstein heeft laten zien dat daar tradities van handelen tegenover 

staan. 

Hiervoor is al toegelicht wat Giddens in navolging van Wittgenstein onder institutie verstaat. 

Er wordt mee benadrukt dat de beheersing van een structuur van regels inhoudt dat handelen kan 

worden herhaald. Een institutie is het dynamisch geheel van regels waarmee betekenis wordt 

gevestigd en dat alleen als handelen bestaat. Met "duality of structure" wordt tot uitdrukking 

gebracht dat instituties in een "practice" zowel worden gereproduceerd als geproduceerd. 

Overeenkomstig de interne relatie tussen regel, structuur en interpretatie definieert Giddens 

burgerschap als een geheel van normatieve activiteiten. Het concept dialoog geeft het 

sedimentaire karakter en de potentialiteit van deze activiteiten adequaat weer. Het voeren van een 

"democratische dialoog" houdt fragiliteit en soliditeit in. Democratie is kwetsbaar als elke institutie 

omdat zij slechts in het handelen voortbestaat. De lagen in het sediment kunnen door interpretatie 
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gaan schuiven zoals uit de voorbeelden van het toenemende fundamentalisme blijkt. Giddens' 

pedagogiek is er daarom op gericht dat jongeren vertrouwd raken met democratie als dialogische 

activiteit. De bereidwilligheid tot een dialoog als onderdeel van de democratische institutie van het 

burgerschap bestaat alleen in het handelen. Dat geldt ook voor de democratische solidariteit als 

resultaat van het optreden van burgers. Bij de invulling die Van Gunsteren aan burgerschap geeft 

is een overeenstemming tussen burgers constitutief voor de betekenis van een "regel". Dat overleg 

komt volgens hem echter incidenteel voor. Normaal is het handelen volgens een "levensform". 

In Giddens' toepassing is het handelen van burgers regelgeleid en gaat normativiteit 

daarmee samen. Het beantwoorden aan democratische normen bestaat uit het kunnen herhalen 

van het handelen dat daarmee samengaat en het benoemen van de regel die is gevolgd. De 

regels van een democratisch burgerschap voor volwassenen en jongeren bestaan, zoals hij 

conform de latere filosofie stelt, alleen als "practice". In deze exemplarische bespreking van 

interpretaties van de latere filosofie uit de "eerste" en "tweede" richting is gebleken dat de daarmee 

verbonden conceptualisaties van burgerschap duidelijk verschillen. In het volgende hoofdstuk 

wordt besproken hoe in het belang van de theorieontwikkeling meer aandacht moet worden 

geschonken aan zulke verschillen. 
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HOOFDSTUK 5 GIDDENS' PLAATS IN DE SOCIOLOGIE 

5.1 Institutioneel handelen 

Filosofisch onderzoek is onmisbaar voor de sociale theorievorming. De weg die Giddens 

heeft gevolgd bij de ontwikkeling van zijn handelingstheorie is op beide gebieden verbreed; sociaal 

theoretisch door een vergelijking met andere toepassingen van de latere filosofie en filosofisch met 

een beoordeling aan de hand van de resultaten van het onderzoek in de manuscripten van 

Wittgenstein. Daarmee zijn zowel de verantwoording van zijn theorie als de sociologische 

uitwerking meer toegankelijk geworden. De troebele omgeving kan echter het zicht op deze 

opengelegde weg belemmeren. Op filosofisch gebied gebeurt dit door de aanhoudende stroom 

duidingen van Wittgensteins latere werk waarin van een "betekenistheorie" wordt uitgegaan. Aan 

de andere kant blijkt uit de kritiek die Giddens' werk tot nu toe heeft gekregen dat de affiniteit ofwel 

de verschillen met andere sociologen verkeerd zijn vastgesteld. In dit hoofdstuk wordt daarom een 

wegwijzer opgericht. Uit de stroom van publicaties zijn hier twee filosofen gekozen: Searle en 

Schatzki. Als voorbeeld van de sociologische integratie van de structuratietheorie zijn publicaties 

uit de al besproken figuratiesociologie van Elias geschikt. Na een terugblik op de belangrijkste 

resultaten van dit onderzoek worden de ontwikkelingen in de filosofie en de sociale theorievorming 

besproken die een goed zicht op de institutionele handelingstheorie belemmeren. 

De aanleiding voor het onderzoek was het beschikbaar komen van recente interpretaties 

van Wittgensteins latere werk waardoor de overeenkomsten tussen drie sociologische auteurs 

konden worden bepaald. De auteurs zijn Rubinstein, Giddens en De Vries. De verwantschap 

bestaat eruit dat hun interpretatie van het latere werk afwijkt van de standaardopvatting. In de hier 

besproken recente interpretaties zijn de nagelaten manuscripten betrokken, waardoor de opzet 

en de resultaten van de latere filosofie duidelijk zijn geworden. In de laatste bibliografie over 

Wittgenstein verklaren de auteurs in hun inleiding dat door de groei van het aantal publicaties een 

volgende editie onmogelijk is geworden.1 Dit klopt. Hier is al veel literatuur besproken die niet 

voorkomt in die bibliografie. Een bespreking van de volledige filosofische en sociologische 

literatuur over de latere filosofie is in dit onderzoek niet nagestreefd. Er is door de bespreking wel 

een representatief beeld ontstaan van de interpretatiemodellen die worden gevolgd. De 

"standaardopvatting" is dat de latere filosofie een verklarende theorie over het geven en ontstaan 

van de betekenis van handelingen bevat. In dit onderzoek is daarentegen onder 

"handelingstheorie" verstaan: de beschrijving van een "techniek" van handelen. Een sociale en 

historische ontwikkeling van het handelen of de mate van institutionalisering zijn onderwerpen voor 

verklarend onderzoek; de wijze waarop betekenissen tot stand komen valt daar niet onder. De 

standaardopvatting over de latere Wittgenstein is onjuist. De methode die in het algemeen bij de 

interpretatie is gehanteerd, vertoont overeenkomst met de vooringenomen werkwijze in het 

onderzoek naar de betekenis van het beroemde Nijl-mozaïek in de buurt van Rome. Men houdt 

zich aan vaste premissen waardoor de vergelijking met werk uit dezelfde periode onnodig wordt 
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geacht.2 Zo blijft het onderzoek bij het mozaïek beperkt tot wat er nu van te zien is, net als in het 

geval van de latere filosofie waar men zich richt op de gepubliceerde onderdelen. 

Giddens' werk is niet gehavend door selectieve en onzorgvuldige publicatie. Toch zijn de 

interpretaties daarvan verlopen als bij "het mozaïek". Als reden is bij de bespreking van zijn critici 

genoemd dat dit met net zo een vooringenomenheid of verschil in paradigma te maken heeft. Dat 

verklaart het feit dat de inhoud van homoniemen als "practice", "rule following" en "structure" in 

het algemeen niet is opgemerkt in de literatuur, ondanks de nauwkeurige presentatie door zowel 

Giddens en Hacker. De institutionele handelingstheorie leidt tot twee methodologieën in de 

structuratietheorie. Dat is het drieluik van Giddens. Hij sluit met deze onderscheiding geheel op 

de latere filosofie aan. De methodologische zijpanelen zijn volgens het drieluik op zichzelf 

beschouwd betekenisloos. Zij verwijzen naar het middenstuk van een techniek van handelen. 

"Duality of structure" sluit een externe betekenisverlening uit. Het verschil met een sociaal 

linguïstisch of een ander epistemologisch uitgangspunt is duidelijk. Elke objectivistische en 

subjectivistiche oriëntatie in de sociaal wetenschappelijk theorievorming moet worden verworpen. 

De regelmatigheid en verandering in de betekenis van een handelingspatroon komen niet door 

subjectieve betekenisverlening tot stand. De andere oriëntatie, van bijvoorbeeld Alexander en 

Archer, waarin overeenkomst van gedrag veroorzaakt wordt door het bestaan van een "sociale 

institutie" kan geen alternatief zijn. De poging om met wetenschappelijke theorievorming de 

verschillen van het dualisme te overbruggen en op te lossen is onjuist. Betekenis berust op een 

structuur van regels die in het handelen wordt geproduceerd en gereproduceerd. Een verwijzing 

naar externe factoren is onzin. 

In een sociologie die is gefundeerd op deze institutionele handelingstheorie is afgestapt 

van de dwaling dat betekenissen sociologisch, psychologisch of op welke andere manier dan ook 

verklaard dienen te worden. Regelmatigheid of institutionaliteit gaat samen met de "techniek" van 

het handelen. De beheersing daarvan is intern met regels verbonden en toont zich in het herhaald 

kunnen handelen. De grondstoffen voor het sociologisch bedrijf bestaan volgens Giddens uit de 

betekenissen die zo tot stand komen. Een sociaal linguïstisch wetenschappelijk verklaringsmodel, 

zoals van Coulter of Van Gunsteren in zijn conceptualisatie van "burgerschap", beperkt zich tot een 

actueel uitgevoerde handeling. 

In de wetenschappelijke benadering van betekenis ligt daarom nog een dwaling besloten. 

In die interpretaties van de latere filosofie wordt niet alleen verondersteld dat een sociale 

consensus verklarend is, maar betekenis wordt ook verbonden met het feitelijke handelen. De 

beheersing van een "techniek" heeft zowel betrekking op de regels van een mogelijk als van het 

feitelijk handelen. Dit is het structuurbegrip waar de socioloog in zijn vraagstellingen vanuit moet 

gaan. Het is de taak van de sociologie om inzicht te verschaffen in de gangbaarheid van 

gedragsvormen ten opzichte van de andere mogelijkheden tot handelen die een structuur van 

regels biedt. Giddens heeft op vele manieren verduidelijkt dat de constitutie van betekenis geen 

verklaring behoeft, onder andere met zijn vergelijking van het "gebouw". Samenlevingen kunnen 
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worden gezien als gebouwen die elk moment door hun eigen stenen worden geconstrueerd en 

gereconstrueerd. De metafoor geeft aan dat een institutie niet buiten het handelen maar als 

"practice" bestaat.3 

Giddens heeft zijn interpretatie van de latere filosofie, mogelijk vanwege de moeilijke 

inhoud van de "Philosophical Investigations", alleen in de vorm van conclusies willen weergeven. 

Opvallend is de onafhankelijkheid waarmee zijn standpunt tot stand is gekomen. Hij koerst niet op 

gevestigde duidingen. Bij anderen bestaat deze onafhankelijkheid in het oordeel over zijn werk en 

dat van Wittgenstein niet. Men sluit telkens aan bij de algemene overeenstemming die over beider 

werk bestaat. 

Het onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat dit gedeelde paradigma epistemologisch van 

aard is. Het wetenschappelijke model in de standaardinterpretatie van de latere filosofie is zo 

algemeen verbreid en vanzelfsprekend, dat het kennelijk moeilijk is zich daarvan los te maken. 

Hacker heeft de dwang van deze gedachtengang ondervonden toen hij het boek "Insight and 

Illusion" schreef voordat de "Philosophical Investigations" door hem geanalyseerd waren. Coulter 

kan zich helemaal niet los maken van dit model. Hij heeft het later geheel door Hacker herziene 

boek gelezen als een variant op het wetenschappelijke paradigma dat oorspronkelijk werd gevolgd. 

Hacker stelt naar aanleiding van zijn analyse vast dat Wittgenstein zelf een profylaxe nodig achtte 

en daar met de latere filosofie in heeft proberen te voorzien. Wittgenstein heeft zijn kritiek en het 

alternatief dan ook op veel verschillende manieren geformuleerd. Een voorbeeld is zijn bespreking 

van het cultureel antropologisch model waarmee James Frazer de betekenis van handelingen 

vaststelt: "We have only to put together in the right way what we know without adding anything, 

and the satisfaction we are trying to get from the explanation comes of itself'.4 Met zijn methodiek 

van de analyse van feitelijke en tegenfeitelijke taalspelen toont Wittgenstein aan dat betekenis 

ontstaat met een structuur van regels die zowel voorwaarde als resultaat van het handelen is. 

Hacker heeft de resultaten van de filosofie over taal en denken van de afgelopen periode 

beoordeeld en daarbij gelet op het belang dat aan Wittgenstein wordt gehecht.5 Uit de 

aanwezigheid van louter verklarende benaderingen is duidelijk dat de latere filosofie de laatste tien 

jaar niet meer is gelezen. De afname van de belangstelling voor de inhoud en samenhang van de 

latere filosofie blijkt ook bij Cavell. Een auteur die in de jaren 70 bekendheid verwierf met kritiek 

op gevestigde duidingen. In een pas uitgekomen publicatie analyseert en becommentarieert hij zijn 

oude colleges uit 1984 over Wittgenstein louter met het oog op de literaire stijl van de latere 

filosofie.6 Het ontbreken van serieuze aandacht en de relatie die in brede kring nog altijd wordt 

gelegd tussen Wittgenstein en de analytische filosofie bevorderen de acceptatie van de correcte 

interpretatie van de latere filosofie niet. 

Het is tekenend voor het gebrek aan kennis dat analytische filosofen de "Tractatus Logico-

Philosophicus" en de "Philosophical Investigations" als onderdelen van een ononderbroken 

ontwikkeling beschouwen. Een duidelijk voorbeeld van deze algemene lijn in de interpretatie van 

de latere filosofie is het boek over Wittgenstein van Ayer.7 De daar aangegeven overeenkomsten 
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tussen het vroege en latere werk komen overeen met de linguïstische standaardopvatting. Het 

vaststellen van de nuanceringen in dit algemene stramien vergt een omvangrijk onderzoek 

vanwege de vele publicaties in deze richting. De huidige belangstelling in de analystische filosofie 

voor een analyse van "het denken" houdt geen wezenlijke verandering in. Bij de studie naar het 

"cognitief vermogen" wordt, net als bij taal, een wetenschappelijke methode gevolgd. De vraag hoe 

"hersenen denken" is volgens het latere werk van Wittgenstein net zulke onzin als het zoeken naar 

een sociale verkaring voor het ontstaan van betekenissen.8 

Giddens blijkt, vergeleken met de overige twee auteurs en andere toepassingen van de 

latere filosofie in de sociologie, als enige geheel te voldoen aan de criteria die aan de recente 

interpretaties kunnen worden ontleend. De Vries beantwoordt hier deels aan in zijn sociologische 

theorievorming. Rubinstein valt af vanwege een pragmatisch epistemologische duiding van de 

latere filosofie. Giddens biedt geen oplossing voor het dualisme in de sociologie. Hij overstijgt dit 

probleem. Deze mogelijkheid ontstaat met het inzicht dat een verklarende benadering van de 

constitutie van betekenis onjuist is. Voorbeelden van wat een "overstijging" bij een specifieke 

sociologische problematiek kan inhouden zijn gegeven bij de bespreking van de oplossing voor 

het dualisme van Archer. De latere filosofie maakt duidelijk dat de sociologische theorievorming 

moet draaien om de betekenissen die in een praktijk van handelen ontstaan. 

Het vroegere werk van De Vries is zowel filosofisch als sociologisch van aard. Het voldoet 

echter, zo bleek in het tweede hoofdstuk, niet geheel aan de criteria die zijn ontwikkeld op grond 

van de interpretatie van de latere filosofie door Hacker en de daarmee verwante auteurs. Zo wijkt 

de inhoud van "structuur" duidelijk af. Het begrip is gedefinieerd vanuit de figuratiesociologie en 

niet op grond van de latere filosofie. Verder ontbreekt in zijn "structuur" de verticale as uit 

Wittgensteins "logic of meaning" die bijvoorbeeld in de democratische dialoog van Giddens tot 

uitdrukking komt. Hij ontwikkelt op grond van de latere filosofie een methodologisch alternatief voor 

het dualisme in de sociologie. De richtlijn is dat sociaal wetenschappelijk onderzoek de 

"onderliggende vorm" moet vaststellen van de betekenissen van het alledaagse handelen. De 

socioloog moet zich niet laten misleiden door de "common sense" noties van de actor. Zijn latere 

werk voldoet wel aan Hackers interpretatie. Deze publikaties zijn algemeen filosofisch of 

wetenschapsfilosofisch van aard. Zijn argumentatie is daarin uitgebreider dan van Giddens, onder 

andere omdat hij aan kan sluiten bij Hacker en Bakers interpretatie van de latere filosofie. Het 

wetenschapsfilosofische deel bevat ook handelingstheoretische inzichten, maar in een impliciet 

verband met de latere filosofie. Voor de sociologie wijst De Vries op het belang van het vaststellen 

van de aard van sociale verschijnselen met een beschrijvende theorie. Zijn methodologisch 

alternatief is niet gebaseerd op een "betekenistheorie". De constitutie van betekenis kan volgens 

hem niet theoretisch worden verklaard. Een voorbeeld van een overeenkomst tussen de 

theoretische intenties van De Vries en de latere filosofie is de interne relatie tussen regel en 

handelen. Er bestaat daarentegen een groot verschil met Giddens in de mate waarin daar sociaal 

theoretisch vorm aan is gegeven. Het theorema van Wittgenstein over de relatie tussen handelen 
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en taal legt volgens Giddens een grote conceptuele ruimte voor de sociologie open. Mensen 

beheersen in een "practice" van handelen een scala aan regels. Met zijn structuratietheorie heeft 

hij laten zien welke concepten in deze ruimte passen. De critici van Giddens' werk hebben dit, 

zoals bij het voorbeeld van het "mozaïek", niet opgemerkt door hun vooringenomenheid bij zowel 

de latere filosofie als zijn handelingstheorie. 

Na de beantwoording van de hoofdvraag is het resterende deel van dit boek besteed aan 

empirische toepassingen van de institutionele handelingstheorie. De daarin als voorbeeld 

besproken toepassingsmogelijkheden zijn de ontwikkeling van moderniteit, de aanwending van 

concepten als tijd, traditie en reflexiviteit, een historische benadering in de onderwijssociologie en 

conceptualiseringen van burgerschap. De ontwikkeling naar een hoog-moderniteit dient als 

achtergrond voor de laatste twee onderwerpen. In de bespreking van deze mogelijkheden is 

gewezen op verschillen met andere sociale theorievorming zoals van Habermas en Elias. De 

laatstgenoemde maakt geen gebruik van de latere filosofie. Volgens Habermas is die filosofie nog 

onvolledig. Beide auteurs zoeken via verschillende filosofische wegen naar de verklaring voor de 

constitutie van betekenis die een oplossing moet bieden voor het dualisme. Elias met zijn "symbol 

theory" en Habermas via de linguistische filosofie van John Searle. In deze terugblik op de 

onderzoeksresultaten zal nu worden verkend hoe het grensverkeer tussen filosofie en sociale 

theorievorming verder moet worden geregeld en hoe Giddens' werk zich verhoudt tot andere 

theoretici. 

5.2 Kritiek en integratie 

Met de conclusie dat de institutionele handelingstheorie van Giddens op de latere filosofie 

is gebaseerd kunnen twee aanbevelingen worden verbonden. Allereerst voor de filosofie van de 

sociale wetenschappen en vervolgens voor de sociologische theorievorming. 

Betekenistheorieën die vanuit de filosofie als uitgangspunt voor de sociale wetenschappen worden 

voorgesteld, moeten aan de kaak worden gesteld. Leidraad voor de kritiek is de gebleken 

overbodigheid van zo een theorie. De tweede aanbeveling is het vaststellen van de juiste plaats 

van de structuratietheorie in de sociologie. Nu de kenmerken van een "duality of structure" duidelijk 

zijn, kan de positie worden bepaald die Giddens in overzichtswerken verdient en naar affiniteit met 

andere auteurs worden gezocht. Uit de voorafgaande hoofdstukken kan een aanpak worden 

afgeleid die voldoet bij de twee aanbevelingen. 

Baker en Hacker hebben betekenistheorieën kritisch beoordeeld.9 Ter Hark en Hilmy 

hebben vergelijkbaar werk gedaan. Hier zijn in deze zin onder meer de uitgangspunten van Glastra 

van Loon, Gilbert, Coulter en Van Gunsteren beoordeeld. Dit werk moet voortgang vinden bij 

taalfilosofische, linguïstische, cognitivistische, fenomenologische en andere verklaringsvarianten 

in sociaal theoretische vooronderstellingen. De noodzaak van een kritische beoordeling geldt voor 
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recente en oudere literatuur waarin auteurs nominalistische of realistische opvattingen in de 

sociale wetenschappen volgen. Een oudere publicatie op dat gebied is bijvoorbeeld van Anton 

Zijderveld.10 Het belang van de interpretaties van de latere filosofie met inbegrip van de 

manuscripten is dat nu duidelijk is welke algemene aanpak volgens Wittgenstein moet worden 

gevolgd. Deze bestaat bijvoorbeeld bij een kritiek op Zijderveld uit veel meer dan een paragraaf 

als 401 uit de "Philosophische Untersuchungen" tegenover zijn versie van het realisme te stellen 

of 383 tegenover zijn variant op het nominalisme." Wittgenstein heeft laten zien wat 

"Übersichtlichkeit" is. Men kan van de latere filosofie leren hoe men tijdens een kritische 

beoordeling van pragmatische, fenomenologische en andere benaderingen, elke 

"epistemologische bal" die nieuw in het spel wordt gebracht tegelijk met de andere in de lucht moet 

zien te houden.12 

De opvatting dat de kern van de latere filosofie een argumentatie voor de sociale 

consensus is die tussen taalgebruikers bestaat wordt door velen als een vaststaand feit 

beschouwd. Dit geldt ook voor auteurs voor wie Wittgenstein niet het hoofdonderwerp is maar een 

belangrijke ondersteuning.13 Met een paar boeken waarin Wittgenstein een hoofdrol speelt kan de 

zin van een voortgang van de kritiek worden aangegeven. De literatuur is, zoals naar aanleiding 

van de laatste bibliografie over hem is geconstateerd, omvangrijk. Onderstaande recente titels zijn 

gekozen vanwege de uitgebreide aandacht voor de grondslagen van de sociale wetenschappen. 

John Searle probeert in: "The Construction of Social Reality" de achtergrond toe te lichten van de 

betekenis die met een "speechact" tot uitdrukking wordt gebracht. Hij volgt daarin een eigen weg." 

Theodore Schatzki laat zich met zijn voorstel tot verbetering van de grondslagen van de sociale 

wetenschappen direct leiden door Wittgenstein.15 

Schatzki beoordeelt de handelingstheorieën van Bourdieu en Giddens en stelt daar een 

Wittgensteiniaanse optiek tegenover. Hij plaatst de bespreking van Giddens' werk niet in de kritiek 

die daar tot nu toe op is gegeven. Dat is jammer: zijn kritiek komt neer op een herhaling van de 

tekortkomingen die al door anderen zijn opgemerkt. Zijn beoordeling van de structuratietheorie 

komt overeen met de synthetiserende benadering van Ira Cohen. Volgens Schatzki is het niet 

nodig om van de tekst van de latere filosofie gebruik te maken om de strekking daarvan vast te 

stellen. Hij schrijft tenminste daar een "creatieve interpretatie" van te geven die niet op een analyse 

van de tekst is gebaseerd: "I acknowledge that much of what I will write is not explicitly found in 

Wittgenstein's remarks. My account is an attempt at creative interpretation, which draws out from 

a thinker's writings a position that is not offically presented there".16 

Deze wijze van interpreteren geeft duidelijk steun aan de observatie van Hacker dat "de 

latere filosofie niet meer wordt gelezen". Volgens Schatzki behoort het latere werk tot de 

"Philosophy of mind" en wordt de sociale constitutie van het denken daarin onderzocht. 

Wittgenstein toont aan dat het denken georganiseerd is rond fysionomie en lichaamstaal. De 

betekenis van een handeling kan niet worden toegeschreven aan een voorstelling die men daarvan 

heeft. Het opmerkelijke van Wittgensteins positie is daarbij dat hij niet besluit voor een volledige 
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behaviouristische reductie, waarin mentale toestanden niet meer zijn dan een lichamelijke activiteit. 

Schatzki vat Wittgenstein als volgt samen: "Mental conditions are expressed by these activities".17 

Hij heeft kritiek op Giddens' toepassing. Wittgenstein verbindt "regelgeleid handelen" en "practice" 

niet op de wijze die Giddens afschildert. Het laatstgenoemde begrip staat centraal in de latere 

filosofie. Een "practice" is verschillende gedragsuitingen leren en in de juiste context kunnen 

plaatsen. De exploratie door Wittgenstein van sociale handelingspraktijken is volgens de "creatieve 

interpretatie" van Schatzki eigenlijk een onderzoek geweest naar de "sociale organisatie van het 

denken". De latere Wittgenstein heeft volgens "deze interpretatie" sterke overeenkomsten met de 

fenomenologie van een filosoof als Merleau-Ponty en daarmee ook met de benadering van Glastra 

van Loon. Schatzki's alternatief voor de handelingstheorie van Giddens komt overeen met het 

algemene thema waarin de latere Wittgenstein wordt gezien als een betekenistheoreticus. 

Vanzelfsprekend vormen deze opmerkingen nog geen afgewogen kritiek op zijn boek, maar een 

onderstreping van de relevantie om die te ondernemen. 

Schatzki's boek maakt deel uit van de literatuur waarin Wittgenstein de hoofdpersoon is. 

In het geval van Searle betreft het een op zichzelf staande betekenistheorie waarin de latere 

filosofie de rol vervult van aangever. De hypothese is dat de uitvoering van taalhandelingen op een 

complex geheel van regels berust. De "speechact" theorie die hierop is gebaseerd, heeft een 

belangrijke plaats gekregen in de filosofie van de sociale wetenschappen. Jürgen Habermas heeft 

een legitimatie voor zijn "op overeenstemming gericht handelen" en het onderscheid tussen 

"leefwereld" en "systeem" gegeven met Searle's taalhandelingstheorie. 

Kort geleden heeft Searle geprobeerd de vraag hoe de uitvoering van handelingen door 

regels wordt bepaald diepgaander te beantwoorden. Hij stelt als fundamentele verklaring 

"background" voor. Met dit begrip gaat hij van zijn taalhandelingsbenadering over op een theorie 

over het denken. Alhoewel op zich onbevredigend en totaal niet uit de verf gekomen is de latere 

filosofie van Wittgenstein volgens Searle voor een groot deel aan de ontwikkeling van het begrip 

"background" gewijd. Het gaat in die ontwikkeling om een verantwoording van de relatie die in het 

handelen wordt gelegd tussen individuen en een sociale structuur. In zijn boek licht hij de inhoud 

toe die het begrip waarschijnlijk heeft. Deze is complex en heel moeilijk te bevatten omdat er 

ogenschijnlijk onverenigbare zaken in het geding zijn. Het gaat om een verklaring van intentionele 

handelingen die op een onbewuste manier door sociale regels bepaald tot stand komen. De 

"background" van intenties en structuur waardoor regels kunnen worden gevolgd bestaat uit 

cognitieve disposities. Bij het tot stand komen van routine zouden de cognitief bewust werkende 

intenties die kenmerkend zijn voor een leerproces worden vervangen door deze onbewust 

werkende "disposities". Een paar kernpunten in het betoog zijn cognitief vermogen, externe relatie 

tussen regel en handelen, sociale institutie en theoretische hypotheses over de constitutie van 

betekenis. Searle lijkt zowel een mentale als een sociale verklaring te willen geven voor deze 

constitutie, waarin hij zich gesteund acht door de bedoeling van de latere Wittgenstein. 
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In de theorieën van Schatzki en Searle zitten een paar belangrijke algemene punten. Het 

valt op dat zij "practice" voor een belangrijk deel als leerproces zien. Daarnaast veronderstellen 

zij dat een filosofische of sociaal theoretische verklaring van betekenissen vooraf gaat aan sociaal 

wetenschappelijk onderzoek. In het licht van de latere filosofie is dit geen taak voor sociale 

theorievorming. Haar taak is verklaringen mogelijk maken in plaats van te geven. Wittgenstein 

heeft zich de opdracht gesteld de wetenschappelijke ontdekkingen van het moderne tijdsgewricht 

filosofisch toegankelijk te maken. 

Als men de resultaten van Giddens' vijftienjarig project zou willen situeren in de sociale 

theorievorming is de omgeving van Searle en Schatzki niet de juiste plaats. Er is misschien kans 

op verwantschap met het werk van Joseph Margolis. Giddens is gericht op één discipline. Margolis 

beweegt zich over een veel breder front en beoordeelt verschillende filosofische uitgangspunten 

van de sociale wetenschappen. Hij wijkt af van de standaardinterpretatie en lijkt in de buurt te 

komen van de beoordelingscriteria die voor de sociaal wetenschappelijke toepassingen van de 

latere filosofie zijn vastgesteld. Zijn kritiek op Rorty in "Pragmatics without Foundations" is 

vergelijkbaar met de beoordeling die hier is gegeven van Rubinsteins pragmatische 

betekenistheorie.18 Verder onderzoek zal hier uitsluitsel moeten geven. 

De tweede aanbeveling betreft een juiste plaatsing van Giddens' werk. In dit onderzoek is 

al een bijdrage geleverd aan een betere plaatsbepaling door de vaststelling van de relatie tussen 

de latere filosofie en zijn werk. De syntheseproblematiek overheerst echter nog altijd in de sociale 

wetenschappen. Van der Kley heeft in zijn sociologie van de schoolklas geprobeerd daarvoor een 

oplossing te geven waarbij hij het regelbegrip van De Vries verkeerd gebruikt. Ook op het 

specifieke terrein van het onderwijs kost het geen moeite om het aanhoudende karakter van de 

problematiek vast te stellen. Zo is nog kort geleden twee keer de vraag gesteld hoe de 

handelingspraktijk van de docent het beste geplaatst kan worden tussen vigerende objectivistische 

en subjectivistische oriëntaties.19 Giddens' werk en de overstijging die hij heeft bewerkstelligd 

worden niet opgemerkt. Als men wel op zijn werk ingaat, wordt de "duality of structure" in het kader 

van de syntheseproblematiek bezien en opgevat als een vorm van dualisme. 

Overzichtswerken, monografieën en kritieken zijn de wegwijzers voor een oriëntatie in de 

sociologie. Daarin worden de overeenkomsten en verschillen van stromingen en de kenmerken 

van belangrijke sociologen aangegeven. Waar de structuratietheorie moet worden gelokaliseerd 

is frequent onoordeelkundig aangeduid, zoals in Archers typering van Giddens als 

"Wittgensteiniaan". Hoe iemand bij onjuiste aanwijzingen een verkeerde richting inslaat blijkt bij 

Rob Hagendijk. Hij heeft onlangs steunend op het gezag van de duiding van Giddens' werk door 

Cohen diens theorie toegepast in een wetenschapsfilosofische studie.20 De structuratietheorie 

wordt hierbij veranderd in een volgens hem niet helemaal geslaagde synthese tussen theorieën 

over het handelen van het subject en objectieve structuren. Net als bij de eerste aanbeveling voor 

de filosofie van de sociale wetenschappen zal de noodzaak en een mogelijke aanpak van een 

betere plaatsbepaling van de structuratietheorie met een paar voorbeelden worden aangegeven. 
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Het overzicht van theoretische oriëntaties in het al eerder besproken boek van Ritzer is een 

geschikt algemeen oriëntatiepunt. De figuratiesociologie vormt het terrein voor een vluchtige 

verkenning van mogelijke overeenkomsten met een vooraanstaand socioloog. 

Ritzer stelt vast dat Giddens een poging tot theoretische synthese heeft gedaan. Een 

synthesepoging houdt volgens hem ten eerste een verklaring van de betekenis van handelingen 

in. De weg die Ritzer volgt is klassiek. Voor de grondleggers van de sociologie en voor Parsons 

is dit de volgorde van de te verrichten taken geweest. De oplossingen van Knorr-Cetina en 

Alexander voor het dualisme zijn ook duidelijke voorbeelden van deze volgorde. Men geeft een 

wetenschappelijk filosofische verklaring voor de constitutie van het object, waarna het sociologisch 

onderzoek kan beginnen. De soort verklaringen die worden gegeven verschillen naar hun 

oriëntatie op het micro- en het macroniveau. Knorr-Cetina beweegt zich met "de transsituationele 

constructen" van actoren op het eerste niveau, terwijl bijvoorbeeld Alexander het laatste niveau 

uiteindelijk constitutief acht. De aansluiting bij de bestaande sociologische theorievorming die 

hierna tot stand moet worden gebracht verloopt meestal via het door Ritzer gevolgde principe van 

de "complementariteit". Dit principe houdt in dat in individualistisch georiënteerde theorievorming 

wordt gezocht naar aansluiting met theorieën op samenlevingsniveau en omgekeerd, zoals door 

Alexander, naar passende handelingstheorieën. Aangezien is verondersteld dat Giddens een 

verklaring voor betekenis wil geven, wordt routinematig aangenomen dat hij ook een theoretische 

complementariteit hanteert. Ritzer beschouwt, net als Cohen, Giddens' werk als het proberen te 

leggen van zo een puzzel. 

Deze synthesegedachte is geen goede gids om de structuratietheorie te plaatsen. De 

theorie is geen plaatje van bij elkaar passende stukjes bestaande theorievorming. Er bestaat een 

overeenkomst tussen de latere filosofie van Wittgenstein en de uitgangspunten voor de sociale 

theorievorming van Goffman en de structuratietheorie. Een ander voorbeeld is het werk van 

Wagner . Beide auteurs zijn uitgebreid in het derde hoofdstuk besproken. Voor Giddens is de 

samenleving geen accumulatie van interacties op microniveau. Een samenleving bestaat ook niet 

als een aparte objectieve entiteit. De socioloog moet zich volgens hem richten op het onderzoek 

van handelingspraktijken. De structuratietheorie neemt door het afwijzen van de 

synthesebenadering geen exclusieve positie in. De plaats die de theorie heeft in de sociologie 

hangt af van de affiniteit van andere theorievorming met als uitgangspunt de institutionele 

handelingstheorie. Regelmatig waarschuwt Giddens hiervoor in zijn publicaties. Zijn project streeft 

geen aparte "sociologie" na zoals bij de figuratiesociologie het geval is. 

Voor het scheppen van duidelijkheid over de plaats van de structuratietheorie en de 

overeenkomsten en verschillen met bekende hedendaagse sociologen is een andere aanpak nodig 

dan door Ritzer en daarmee vergelijkbare auteurs wordt gevolgd. De keuze uit de mogelijkheden 

voor een eerste verkenning is moeilijk. Giddens heeft zelf de verschillen met de aanpak van 

Habermas besproken. Naar aanleiding van het boek van Schatzki kan Bourdieu een kandidaat zijn. 

Het ligt nu voor de hand om de figuratiesociologie te kiezen. De benadering is hier een paar keer 
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besproken. Van het werk van Elias is door De Vries gebruik gemaakt bij zijn toepassing van het 

begrip regel. Verder is de figuratie van de "onderhandelingshuishouding" bij de opvoeding van 

jonge medeburgers genoemd. Het verschil in filosofisch uitgangspunt tussen de structuratie- en 

de figuratietheorie betekent niet dat er geen affiniteit zou kunnen bestaan tussen empirische 

probleemstellingen. Er kan bijvoorbeeld worden gezocht naar aansluiting bij het onderzoek van 

Giddens naar moderne vormen van sociale integratie. 

Een paar voorbeelden van empirische probleemstellingen in de figuratiesociologie die 

aansluiten bij door Giddens verricht onderzoek zijn "Vrouwen in Tweestrijd" en "Gescheiden 

Wegen".21 Beide onderzoeken gaan over het kunnen sturen van eigen gevoelens in een intieme 

relatie. Dit zijn onderwerpen waar Giddens onder andere in "The Transformation of Intimacy" 

onderzoek naar heeft gedaan. "Vrouwen in Tweestrijd" is uitgevoerd in een opvanghuis voor 

vrouwen in moeilijkheden. Het onderzoeksverslag is van een inleiding voorzien door Elias. Hij 

benadrukt daarin de dwang die uitgaat van verschillende machtsverhoudingen in figuraties van het 

huwelijk. Dit sluit aan bij de bedoeling van de onderzoekers die een verklaring willen bieden voor 

de sociogenese van gevoelens. De vraag die de leiding van "het tehuis" aan de onderzoekers 

heeft gesteld is: waarom veel van de mishandelde vrouwen na een kort verblijf naar huis 

terugkeren. De gegevens zijn verzameld met participerende observatie, interviews en een analyse 

van de soort schriftromannetjes die de vrouwen lezen. Via deze invalshoeken kan uitgebreid 

worden nagegaan hoe de vrouwen hun eigen gedrag en dat van hun partner interpreteren. De 

"tweestrijd" bestaat er voor de vrouwen uit dat zij aan de ene kant in het opvanghuis zijn gekomen 

dankzij een maatschappelijke ontwikkeling waardoor de machtsbalans in het huwelijk 

evenwichtiger verdeeld wordt. Aan de andere kant blijven de gevoelens over een "ideale 

huwelijksfiguratie" die zijn ontstaan voor deze ontwikkeling zich voordeed ook richtinggevend voor 

hun gedrag. Hun ideaal is een machtsoverwicht van hun man gecombineerd met de uiting van 

affectieve gevoelens. Het beeld blijkt bij veel vrouwen zo sterk verinnerlijkt te zijn dat van de 

idealisering een dwingende werking van uitgaat en zij terugkeren naar hun partner. Deze 

probleemstelling komt gedeeltelijk overeen met onderzoek van Giddens. Ook hem gaat het om de 

vraag hoe eigen gevoelens kunnen worden gestuurd in intieme relaties met een meer gelijke 

machtsverhouding. Het grote verschil schuilt echter in de aanpak. Giddens onderzoekt de 

ontwikkeling van "discursiviteit" en het vermogen tot inzicht in een eigen handelingspraktijk. In 

tegenstelling tot de dwingende werking van een figuratie zou hij daar naar generalisaties hebben 

gezocht voor het terugkeren naar huis. 

Aan dat verschil in aanpak lijkt in belangrijke mate recht te zijn gedaan in het onderzoek 

"Gescheiden Wegen", dat eveneens tot de figuratiesociologische benadering van Elias behoort. 

Het richt zich op de interpretatie door mensen van huwelijksmoeilijkheden voor hun scheiding en 

hoe deze sociaal gespreid zijn. De vraag is hoe en in welke mate psychotherapeutische kennis 

voor verschillende sociale groepen functioneert bij de problemen waar men in een huwelijk 

tegenaan kan lopen. Het idee om de toepassing van deze kennis centraal te stellen is ontstaan 
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door onderzoek naar vergelijkbare verschijnselen zoals de toenemende juridisering van de 

samenleving. Een van de criteria voor het vaststellen van de toepassing van de therapeutische 

kennis en een "protoprofessionele" wijze van denken en praten is, of de onderzochten het 

vermogen hebben een dialoog met zichzelf aan te gaan waarin zij de achtergrond van de 

moeilijkheden proberen te achterhalen en begrijpen. In "Gescheiden Wegen" wordt de invloed die 

een figuratie via "sociale" en "zelfdwang" heeft niet als verklaring opgevoerd. Net als bij Giddens 

gaat het om een sociologische analyse van discursiviteit die berust op een wisselwerking met 

sociaal wetenschappelijke inzichten. 

Deze verschillen in aanpak binnen de figuratieve benadering maken duidelijk, dat bij het 

zoeken naar mogelijkheden tot integratie van Giddens' werk in de sociologie moet worden 

nagegaan wat er achter theoretische etiketten steekt. In het ene onderzoek doen zich, door de 

strikte toepassing van het figuratie begrip, de beperkingen van Elias' theorievorming gelden. Elias 

stelt de problematiek van het dualisme centraal. Zijn oplossing is dat "individu" en "samenleving" 

met elkaar zijn verbonden in figuraties. In feite verschilt zijn oplossing niet fundamenteel van 

Parsons die van een verklaring voor de constitutie van betekenis van handelingen uitgaat. Deze 

overeenkomst is opgemerkt bij de analyse van de steun die De Vries bij de figuratiesociologie 

heeft gezocht. In plaats van waarden tot uitgangspunt te nemen komt handelen in een figuratie 

neer op een uitwisseling van sociale symbolen. In de bespreking van het werk van De Vries bleek 

dat de benadering van de betekenis van handelingen door Elias epistemologisch is. Wittgenstein 

heeft hiervoor met allerlei metaforen gewaarschuwd. Hij heeft onder andere de bekend geworden 

vergelijking met een "signpost" gegeven. De waarschuwing is dat de richting die men uitgegaat niet 

door een aanwijzing op de wegwijzer is bepaald, maar in het eigen handelen tot stand komt. Elias 

ontwikkelt in zijn "Symbol Theory" overbodige verklaringen voor de betekenis van "het richtingbord" 

in de vorm van de sociale dwang in de aangegeven richting of een innerlijke pendant daarvan. Dit 

zijn volgens de analyses van Wittgensteins latere filosofie externe vooronderstellingen over de 

betekenis van het handelen die nergens op slaan. Volgens Elias is dwang op een individueel en 

een collectief handelingsniveau doorslaggevend voorde betekenis van het handelen. Het hanteren 

van dit verklarende uitgangspunt maakt een analyse van de rol van discursiviteit in het veranderen 

van betekenissen zoals in "Gescheiden Wegen" onmogelijk. 

De verschillen tussen de twee onderzoeken naar het omgaan met "moeilijkheden" in en na 

het huwelijk kunnen worden verklaard met de kenmerken die aan regelgeleid gedrag worden 

toegeschreven. In "Vrouwen in Tweestrijd" wordt veel meer van "dwang" uitgegaan. Daar ligt het 

grote verschil met de empirische benadering van Giddens. Volgens de institutionele 

handelingstheorie is regelgeleid gedrag niet alleen "constraining" maar evenzeer "enabling". 

Sociaal wetenschappelijke kennis wordt, zoals blijkt uit het tweede onderzoek, steeds belangrijker 

om door te dringen in een structuur van regels die met gedrag is verweven. In de bespreking van 

de invulling die Bauman geeft aan Giddens' theorievorming over moderniteit is gebleken hoe 

reflexiviteit intieme relatievorming kan beïnvloeden. Partners kunnen bijvoorbeeld aan de hand van 
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de regels van een zelfgeleide therapie hun gedrag interpreteren. Bij de analyse van de filosofische 

basis van concipiëringen van burgerschap is deze "enabling" kant van regelgeleid gedrag ook 

geïllustreerd. Een uitgebreidere analyse kan uitwijzen hoe sterk "figuratief' onderzoek beïnvloed 

is door de uitgangspunten van Elias' sociale theorievorming. Het zoeken naar affiniteit in de 

aanpak van de twee hier aangehaalde onderzoeken komt overeen met wat Giddens doet met het 

werk van Goffman en vele anderen. Door de structuratietheorie in het juiste perspectief te zien, 

komt het sociologisch onderzoek ook in een ander licht te staan. Giddens is erin geslaagd de 

dualiteit van "handelen" en "structuur" richtinggevend voor onderzoek te maken. De institutionele 

handelingstheorie is de grondslag van het onderscheid tussen zijn twee methodologieën. Hiermee 

zijn zowel de productie als het voortbestaan van contextueel handelen onderzoekbaar geworden. 

De werking van Giddens' methodologie is in dit onderzoek geïllustreerd met vele toepassingen, 

zoals de analyse van het ontstaan en voortbestaan van de schoolklas in het handelen. Het 

uitgangspunt voor de beoordeling van een verwantschap met andere theorievorming in de 

sociologie is de dynamische opvatting van betekenis die daarbij is toegelicht. 

Volgens de latere filosofie van Wittgenstein ontstaat een dynamiek in de constitutie van 

betekenissen via de interne relatie tussen regelgeleid handelen en interpretatie. Interpretatie houdt 

potentieel verandering van gedrag in. In de institutionele handelingstheorie is een overeenkomstige 

relatie gelegd tussen het practical en discursive consciousness. De routinematige structuur van 

regels die in het handelen worden voortgebracht is beweeglijk. Zo kan de socioloog in de actor 

worden opgemerkt en de reflexieve rol van de sociologie in de samenleving. Uit de vergelijking met 

de door Wittgenstein geïnspireerde sociologische theorievorming blijkt dat Giddens' toepassing 

van de latere filosofie uniek is. 
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1. Frongia, G., McGuinness, B. (1990). Wittgenstein: a bibliographical guide. Oxford: Basil Blackwell. 

2. De klassiek archeoloog Meyboom heeft kortgeleden met vergelijkende analyses de context van het 

onderzoek naar het Nijlmozaïek verbreed. Hierdoor is nog eens aan het licht gekomen dat de 

Romeinse cultuur duidelijk Egyptische religieuze trekjes heeft. Eerdere onderzoekers van het 

mozaïek kwamen niet op het idee van een dergelijke culturele pluriformiteit. 

Meyboom, P.G.P., (1995). The Nile mosaic of Palestrina: early evidence of Egyptian religion in Italy. 

Leiden: E.J. Bril. 

3. "The fixity of institutional forms does not exist in spite of, or outside, the encounters of day-to-day life 

but is implicated in those very encounters." Giddens, A. (1984). The Constitution of Society. 

Cambridge: Polity Press, p. 69. 

4. L. Wittgenstein, 'Remarks on Frazer's Golden Bough', trans. Rush Rhees and A.C. Miles, The 

Human World 3 (May 1971 ), p. 30. Geciteerd door: Canfield, J.V. (1994). The phenomena of thinking. 

In: Teghrarian S. (Ed.), Wittgenstein and contemporary philosophy. Bristol: Thoemmes Press, p.107. 

5. Hacker, P.M.S. (1996). Wittgenstein's place in 20th century analytic philosophy. Cambridge: Basil 

Blackwell. Het oordeel van Hacker over het ontbreken van serieuze aandacht voor Wittgensteins 

werk geldt zonder meer voor het merendeel van de toepassingen van de latere filosofie in de sociale 

wetenschappen die tot nu toe zijn besproken en zo direct aan bod komen. Er kan echter een lichte 

verschuiving in de secundaire literatuur worden opgemerkt. Voor de interpretatie van Hacker en de 

daarmee verwante auteurs ontstaat iets meer aandacht. Zie bijvoorbeeld: Glock, H. (1996). A 

Wittgenstein dictionary. Oxford: Blackwell. 

6. Cavell, S. (1995). Philosophical passages: Wittgenstein, Emerson, Austin, Derrida. Oxford: Basil 

Blackwell. 

7. Ayer, A.J. (1985). Ludwig Wittgenstein. London: Penguin. 

8. Bij de nieuwe ontwikkeling waarin het accent is gaan liggen op cognitieve processen neemt de latere 

filosofie nog altijd een belangrijke plaats in. Een duiding volgens welke Wittgenstein een synthese 

bereikt zou hebben tussen het "denken" van individuen en hun sociale context is afkomstig van: 

Williams, M. (1998). Wittgenstein, mind and meaning. Towards a social conception of mind. London: 

Routledge. 

9. Baker, G.P., & Hacker, P.M.S. (1984b). Language, sense and nonsense. Oxford: Basil Blackwell. 

10. Zijderveld, A.C. (1966). Institutionalisering. Hilversum: Paul Brand. 

11. § 401. Du deutest die neue Auffassung als das Sehen eines neuen Gegenstands. Du deutest eine 

grammatische Bewegung, die du gemacht hast: als quasi-physikalische Erscheinung, die du 

beobachtest. (Denk z. B. An die Frage »Sind Sinnesdaten der Baustoff des Universums?«) 
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Aber mein Ausdruck ist nicht einwandfrei: Du habest eine >grammatische< Bewegung gemacht. Dus 

hast vor allem eine neue Auffassung gefunden. So, als hättest du eine neue Malweise erfunden; oder 

auch ein neues Metrum, oder eine neue Art von Gesängen." 

§ 383. »Wir analysieren nicht ein Phänomen (z.B. das Denken), sonder einen Begriff (z.B. den des 

Denkens), und also die Anwendung eines Worts. So kann es scheinen, als wäre, was wir treiben, 

Nominalismus. Nominalisten machen den Fehler, daß sie alle Wörter als Namen deuten, also ihre 

Verwendung nicht wirklich beschreiben, sondern sozusagen nur eine papierene Anweisung auf so 

eine Beschreibung geben.« Wittgenstein, L. (1971). Philosophische Untersuchungen. Frankfurt a/M: 

Suhrkamp. 

12. De rol van de Jongleur wordt door Hacker zo omschreven: "For each confusion in the history of the 

philosophical debate derives support from misconceptions elsewhere in the complex structure of 

psychological and behavioural concepts. (Hence removing one buttress, as it were, leaves the overall 

structure intact.) The great difficulty lies in holding all in mind simultaneously, for as light is shed upon 

one aspect, the others sink into shadow. The only remedy is to examine the structure from each 

angle again and again, to work on oneself until one can grasp the whole." Hacker, P.M.S. (1990). 

Wittgenstein, meaning and mind: an analytical commentary on the Philosophical investigations. Vol. 

3. Oxford: Basil Blackwell, p. 30. 

13. Een van de talloze voorbeelden hoe de latere filosofie van Wittgenstein als legitimatie dient is Taylors 

betoog over het belang van "waarden" voor de ontwikkeling van de moderne samenleving. Een citaat 

uit het werk van Wittgenstein waarin een kenmerk van regelgeleid handelen is omschreven, is voor 

hem een belangrijk argument voor de conclusie dat sociale consensus de basis van betekenis is: "So 

I can only learn what anger, love, anxiety, the aspiration to wholeness, etc., are through my and 

others' experience of these being objects for us, in some common space. This is the truth behind 

Wittgenstein's dictum that agreement in meanings involves agreement in judgements". Taylor, C. 

(1989). Sources of self: The making of modern identity. Cambridge: Harvard University Press, p.35. 

14. Searle, J.R. (1995). The construction of social reality. London: Penguin. 

15. Schatzki, T.R. (1996). Social practices: a Wittgensteinian approach to human activity and the social. 

Cambridge: Cambridge University Press. Het aantal publicaties waarin Wittgenstein een hoofdrol 

vervult groeit zienderogen. Men zou op deze plek ook David Bloor kunnen opvoeren. Bloor, D. 

(1997). Wittgenstein, rules and institutions. London: Routledge. Met Schatzki's boek kan echter een 

andere indruk van het duiden van de latere filosofie worden gegeven. Bloor baseert zich grotendeels 

op Kripke. Hij deelt zo een vertrekpunt met Margeret Gilbert dat in het tweede hoofdstuk al aan bod 

is gekomen. Nog een overeenkomst is het niet ingaan op de kritiek op Kripke van Baker en Hacker 

die hier in het tweede hoofdstuk is besproken. 

16. Schatzki, p.18, zie noot 14. 

17. Schatzki, p.24, zie noot 14. 

18. Margolis, J. (1986). Pragmatism without foundations. Oxford: Basil Blackwell. 

Margolis, J. (1989). Texte without referents. Oxford: Basil Blackwell. 
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Zie ook: Margolis, J. (1979). Culture and cultural entities. Dordrecht: Reidel. 

19. Verloop, N. (1991). Praktijkkennis van docenten als deel van de onderwijskundige kennisbasis. 

Leiden: Rijksuniversiteit Leiden. 

Kessels, J., Korthagen, F., Somers, T., & Wubbels, T. (1996). The relationship between theory and 

practice: back to the classics. Presented at the AERA. 

20. Hagendijk, R.P. (1996). Wetenschap, constructivisme en cultuur. Amsterdam. 

21. Oosterbaan, H., Zeldenrust, W. (1985). Gescheiden wegen. Utrecht: Nederlands Centrum 
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SUMMARY 

This study deals with the relation between the largely unrecognized content of a philosophy and 

social theory. Anthony Giddens appeals to the philosophy of Ludwig Wittgenstein to overcome the 

issue concerning the relation between objectivistic and subjectivistic theoretical orientations in 

sociology. The dualism in this relation is characteristic of the development of the social sciences. 

In any proposed solution, one of the poles always dominates. According to Giddens the problem 

of a dualism is wrongly stated and he does not present a theory of meaning to solve it. His 

alternative consists of an institutional theory of action with respect to the constitution of meaning. 

In this, the generation of meaning is not ascribed to subjective reflection or an objective working 

of a social structure. He bases his ideas on the "Philosophical Investigations". This best-known 

section of Wittgenstein's later work was published posthumously. Giddens reproduces the purport 

of this book in general conclusions. He does not appeal to an extensive interpretation by others 

or develop one himself. Wittgenstein's later philosophy is actually made up of a voluminous 

collection of manuscripts of which only a part has been published. In his later period, Wittgenstein 

investigated misconceptions of the constitution of the meanings of action and offered an alternative 

to these. The remaining manuscripts have recently been subjugated to exhaustive comparative 

analysis, in which Peter Hacker has been the most important researcher. The conclusion is that 

the contents of the "Philsosophical Investigations" only become clear in the light of Wittgenstein's 

entire philosophical legacy. This opinion is shared by other philosophers who have based their 

ideas also on the manuscripts. According to Wittgenstein, meaning is constituted within a "practice" 

of action. The dominant belief is that a scientific or similar type of explanation must be given for 

this constitution. This is also the point of departure for subjectivistic and objectivistic theoretical 

orientations in the social sciences. In Wittgenstein's view, however, each scientific or 

epistemological approach to the constitution of meaning is incorrect. This criticism and its 

alternative have been given scant attention up until the present. The reason for this is that the 

commonly held opinions on meaning still rule, and their influence is so great that, despite Hacker's 

analysis of every argumentative detail, people still continue to regard the contents of the later 

philosophy as an epistemology. Applications of the later philosophy in sociology have not taken 

into account the results of the research on the legacy. The main issue in the present study 

concerns whether or not the institutional theory of action that was developed by Giddens is 

confirmed in a comparative study of the manuscripts. The findings of Hacker's analysis form the 

touchstone for the assessment of an overcoming of dualism in sociology. The hope of a possible 

synthesis of subjectivistic and objectivistic theoretical currents has increased again recently. 

Giddens regards the search for a synthesis a meaningless activity. A study of the philosophical 

background of his approach therefore becomes relevant. In particular because he has analysed 

and rejected other foundations of the social sciences starting with Talcott Parsons. The first part 

of this study is directed towards the philosophical background of an institutional theory of action 

in sociology and the theoretical dualism that still persists. The second part of the study is oriented 
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towards application. An inquiry has been made into the consequences for theory development in 

sociology of an adequate theory of action derived from the later philosophy. Illustrations of this are 

given in the field of the modernisation of society, the methodology of educational-sociological 

research, and the conceptualisation of citizenship in current society. In the assessment of Giddens' 

institutional theory of action, as many other applications of the later philosophy as possible have 

been taken into account in order to determine the differences in dealing with the problems of 

dualism. The result of this exploration is that two authors who refer to this philosophy seem to 

agree with Giddens in his going beyond dualism. The others have developed, on the basis of the 

later philosophy, a solution to this problem. The content that is ascribed, in all these solutions, to 

the later philosophy is compared to the factual content that this philosophy possesses according 

to the manuscripts. Based on the results of this comparison, the criteria have been formulated by 

means of which the argumentation of Giddens and his kindred authors for a transcendence of 

dualism has been judged. The most important assessment criterion is the superfluity of every 

epistemological approach to the constitution of meaning. Criticism of Giddens' social theory is, as 

yet, largely in an incipient stage. The general appraisal up until now has been mostly negative. 

One of the critics even regards his main work "The Constitution of Society" as being without 

content. He refers to this book, alluding to the year of publication, as "newspeak". It appears, 

however, that "context" as the main concept in the structuration theory has a completely different 

meaning than the one taken as the point of departure in the criticism. None of the critics have 

followed up his references to the later philosophy. Neither has an assessment of his interpretation 

of the "Philosophical Investigations" been performed in the light of Hacker's analysis. Giddens' 

institutional theory of action completely satisfies the assessment criteria that were borrowed from 

the later philosophy, while the work of the kindred authors does so partially. The main issue dealt 

with in the study is thus answered affirmatively. 

After the determination of the result of the main issue, three application-oriented questions 

are answered. The first question deals with the relevance of concept forming in the application of 

the structuration theory. It is further important to know whether or not differences occur in the 

sociological research approach according to Giddens in comparison to an approach in which a 

synthesis is aimed at. Finally, it is possible that an epistemological interpretation of the later 

philosophy will not lead to an approach which is different to that of Giddens. The illustration of the 

relevance of his concepts is oriented towards modernity. For this purpose, Giddens elaborated 

concepts that had been neglected up until now, such as time, tradition and reflexivity. In the 

analysis of the content of "reflexivity", the focal point is the reflexive role that social science itself 

plays in the modernization of society. In the second application-oriented question concerning the 

changes in the sociological research method, an inquiry has been made into how a historical, 

educational-sociological study should be approached. The modern school class, which came into 

being in the middle of the nineteenth century, was chosen as the specific focal point. In order to 

establish whether or not two kinds of interpretation of the later philosophy lead to a different 
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theoretical result, the conceptualisations of citizenship by Giddens and by Van Gunsteren have 

been compared. They both attempt to provide a theoretically adequate picture of the actions of the 

citizen in current society. In the comparison, the emphasis was placed on the somewhat younger 

citizens. In conclusion, a first impulse has been given to an appropriate situation of Giddens in 

sociology. The tone of the criticism of his work has impeded the appraisal ofthat place up until 

now. 

The reader can begin at various points in this book. Three applications of the structuration 

theory are presented. Section 3.3 deals with ultra-modernity, 3.4 concerns educational sociology, 

and Chapter 4 covers citizenship and education. For each of the parts, Chapter 2 provides the 

argumentation for the particular application. It describes the various interpretations of 

Wittgenstein's later philosophy in the social sciences and the criteria that an overcoming of the 

issue of dualism has to satisfy. If one is interested in solutions to dualism, Chapter 1 is relevant. 

This also contains a justification and a description of the main issues dealt with in the study. An 

overview of the criticism of Giddens'theory forming is presented in Section 3.1. The argumentation 

for the incorrectness of this criticism is given in Section 3.2. This section also contains the answer 

to the main issue of the study. The core of this answer is presented at the end of Chapter 2. 

Chapter 5 can be read on its own. It provides a general overview of the results achieved in the 

research on an institutional theory of action in social theory forming. 
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Anthony Giddens onderscheidt zich van belangrijk 
geachte stromingen in de filosofie en de sociale 
wetenschappen. Deze verschillen zijn nog niet eer
der opgemerkt. Hij volgt de algemene linguïstische 
duiding van de latere filosofie van Wittgenstein niet 
en acht het aanbrengen van een verbinding tussen 
actor en samenleving zinloos. In plaats van een 
brug te slaan tussen deze twee polen in de theorie
vorming wordt de problematiek overstegen met 
een institutionele handelingstheorie. Zijn theorie 
steunt op de latere filosofie. Sinds kort is een nieu
we interpretatie van Wittgensteins latere werk 
beschikbaar dankzij een uitgebreid onderzoek in 
diens filosofische nalatenschap. De centrale vraag is 
of Giddens' alternatief voor de dualistische proble
matiek, die sinds Durkheim en Weber centraal staat 
in de sociale wetenschappen, naar de nieuwe 
inzichten in de latere filosofie terecht op 
Wittgenstein is gebaseerd. Giddens' institutionele 
handelingstheorie is vervolgens toegepast op 
begrippen als de hoog-moderne samenleving en 
burgerschap. 


