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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 



Inleiding 

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 
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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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