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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 
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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 
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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. 
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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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