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HOOFDSTUK 2 DE INTERPRETATIES VAN DE LATERE FILOSOFIE 

VAN WITTGENSTEIN 

2.1. "Wittgensteiniaanse" handelingstheorieën en de samenhang van de latere filosofie 

De selectieve publicatie en de interpretatie van Wittgensteins nalatenschap hebben de 

beeldvorming over de inhoud van de latere filosofie bepaald. De gepubliceerde onderdelen van 

het werk kunnen niet los van de rest van zijn filosofische erfenis worden gezien. Door onderzoek 

van de manuscripten zijn bijvoorbeeld de verschillende methoden opgemerkt van de feitelijke en 

hypothetische taalspelen. Geen van de sociaal-wetenschappelijke toepassingen is op deze 

onderzoeksresultaten gebaseerd. Algemeen wordt aangenomen dat Wittgensteins 

hoofdonderwerp de totstandkoming van betekenis is. Het belangrijkste nieuwe inzicht in zijn 

filosofie op grond van de manuscripten is dat de constitutie van betekenis zich alleen in het 

handelen toont en daarom niet op een wetenschappelijke wijze kan worden verklaard. 

Met dit inzicht zijn alle sociaal-wetenschappelijke toepassingen ingedeeld in een 

waarschijnlijk onjuiste en een mogelijk juiste duiding van de latere filosofie. Van Gunsteren, Gilbert 

en Coulter zijn in de eerste categorie ingedeeld omdat sociale veronderstellingen overheersen in 

hun weergave van deze filosofie. Zij verklaren de totstandkoming van betekenis met een sociale 

overeenstemming tussen actoren. Rubinstein, De Vries en Giddens behoren tot de tweede 

categorie. Met al deze duidingen correspondeert aan de ene kant dat een oplossing wordt 

gegeven voor het dualisme en aan de andere kant deze problematiek lijkt te worden overstegen 

met een institutionele handelingstheorie. 

Voordat alle sociaal-wetenschappelijke aanwendingen van de latere filosofie definitief 

worden beoordeeld, zal eerst de noodzaak van een volledige beschouwing van de nalatenschap 

van Wittgenstein worden toegelicht en de gevonden samenhang tussen de publicaties en de 

andere onderdelen van zijn werk. De argumentaties voor een betekenistheorie van de drie 

eerstgenoemde auteurs worden daarna vergeleken met de door hen aangehaalde passages en 

conclusies van de latere filosofie. 

Op grond van die kritiek kunnen de beoordelingseisen waar de tweede categorie sociaal

wetenschappelijke duidingen vanwege de recente interpretaties van de latere filosofie aan moet 

voldoen, zo scherp mogelijk worden geformuleerd. Rubinstein, De Vries en Giddens lijken niet naar 

een theorie te streven waarmee de totstandkoming van de betekenis van handelingen via een 

wetenschappelijke aanpak kan worden verklaard. De belangrijke vragen voor de beoordeling van 

het werk van de laatste drie auteurs zijn of dit streven is gerealiseerd en wat de overstap van een 

dualistische problematiek naar een institutionele handelingstheorie voor de sociale theorievorming 

inhoudt. 

Bij het begin van dit hoofdstuk past een zin die Herman van Gunsteren de sociaal 

wetenschappelijk geschoolde lezer voorhoudt wanneer hij bij het filosofisch deel van zijn boek "The 
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Quest for Certainty" aankomt: "What is necessary is a willingness to take the time to get 

acquainted with an unfamilar but fruitful way of thinking."1 Sociologen die positivistisch georiënteerd 

zijn vinden een discussie over sociaal theoretische uitgangspunten niet belangrijk. De 

waarschuwing is bedoeld voor hen die dat belang wel inzien en er een argumentatie volgt welke 

is afgeleid van een filosofie die als moeilijk toegankelijk bekend staat. 

Elke auteur die hier wordt besproken beroept zich op een uitgangspunt dat aan de latere 

filosofie van Wittgenstein is ontleend. Volgens hen heeft zijn argumentatie directe gevolgen voor 

de aanpak van het sociaalwetenschappelijk onderzoek. Dit geldt bijvoorbeeld voor Van Gunsteren 

en Giddens in hun conceptualisaties van "burgerschap". De vormgeving van dit begrip verbinden 

zij met de latere filosofie. Bij wijzigingen in de interpretatie van de latere filosofie blijft zo een relatie 

bestaan. Zo gooit Jeff Coulter zijn toepassing daarvan om na een verandering in Hackers 

standpunt over de latere Wittgenstein.Bij elke auteur zal de probleemstelling worden toegelicht die 

tot het beroep op de latere filosofie heeft geleid. 

Deze probleemstellingen variëren van het willen geven van een oplossing voor het 

dualisme in de sociologie tot, in het geval van Giddens, de keuze van een ander perspectief voor 

de sociale theorievorming. Tevens wordt op de duidingen ingegaan die van deze filosofie zijn 

gegeven en de daaraan ontleende argumentatie. Onderzoeksmatige of andere uitwerkingen 

komen niet hier maar in de volgende hoofdstukken aan bod, waar bijvoorbeeld verschillende 

conceptualisaties van "burgerschap" worden besproken. Het onderzoek van De Vries wordt wel 

aangehaald, omdat dit nauw verweven is met zijn gebruik van de latere filosofie. 

Het vertrekpunt voor de komende analyse bestaat uit zoveel mogelijk onjuiste en juiste 

duidingen en toepassingen van het latere werk van Wittgenstein in de sociologie. Rekening 

houdend met Van Gunsterens waarschuwing aan zijn lezers is dit hoofdstuk na een introductie 

simpelweg in tweeen gedeeld. Hij, Coulter en Margeret Gilbert zijn vertegenwoordigers van de 

sociaal-linguistische standaardopvatting in de duidingen van de latere filosofie. Van Gunsteren is 

een vroeg voorbeeld van deze opvatting. De laatste twee bieden varianten. Coulter is het 

invloedrijkst en heeft veel navolgers in de sociale wetenschappen. Rubinstein, De Vries en 

Giddens vallen met hun andere interpretatie waarschijnlijk in de tweede categorie. Het onderscheid 

tussen de standaardopvatting en deze drie auteurs zal kortheidshalve verder worden aangegeven 

met: de "eerste" en de "tweede richting". 

Het hoofddoel is om deze indeling definitief vast te stellen aan de hand van Hacker en de 

daarmee verwante filosofen. In een vergelijkende beoordeling van de drie auteurs van de "eerste 

richting" met de recente interpretaties van de latere filosofie worden successievelijk de criteria 

ontwikkeld waar de auteurs van de "tweede richting" aan moeten voldoen. Indien de fundering van 

de institutionele handelingstheorie in de latere filosofie blijkt te liggen, kan Giddens' claim van een 

overstijging van het dualisme in een volgend hoofdstuk worden onderzocht. De institutionele 

handelingstheorie is door hem, in vergelijking met de andere twee auteurs van de "tweede 

richting", sociologisch het meest uitgewerkt. 
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Ter verantwoording van de voorlopige indeling van auteurs in de "eerste" en de "tweede 

richting" worden nog een paar algemene kenmerken van hun werk besproken. Daarna komt de 

zo weinig opgemerkte samenhang tussen de gepubliceerde en de andere onderdelen van de 

latere filosofie aan bod. 

Er bestaat een overeenstemming tussen beide richtingen over Wittgensteins kritiek op de 

psychologisch filosofische doctrine dat het voorkomen van betekenissen verklaard moet worden 

vanuit een harmonie tussen denken en werkelijkheid.2 De harmonie zou door het volgen van 

taalregels in het denken tot stand worden gebracht. Hierdoor is een afbeelding van de 

werkelijkheid in een logische taal mogelijk. Wittgenstein bekritiseert in feite een epistemologische 

opvatting waaraan hij zelf in belangrijke mate vorm heeft gegeven. Daarin wordt verondersteld dat 

het verlenen van betekenis dwingend in taalregels zelf ligt besloten. Deze door de "eerste" en de 

"tweede richting" in aansluiting op Wittgenstein verworpen doctrine kan vanwege de relatie die 

tussen taal en denken wordt gelegd psycho-linguïstisch worden genoemd.3 

De verschillen tussen beide richtingen treden op bij de interpretatie van andere delen van 

de latere filosofie. De auteurs van de "eerste richting" veronderstellen dat Wittgenstein een 

alternatief heeft ontwikkeld voor de doctrine. Betekenissen hebben geen psychische, maar een 

sociale oorsprong. Het alternatiefis nog altijd linguïstisch, omdat het een uitgangspunt blijft dat het 

optreden van betekenis met een taaltheorie verklaard moet worden. Taalregels worden nu echter 

niet met het denken verbonden maar berusten op een overeenkomstig handelen of een 

consensus.4 Elke handeling komt door een overeenstemming in levensvorm of volgens sociaal 

gedeelde regels en conventies tot stand. De betekenis van non-verbale handelingen is afgeleid 

van taalhandelingen waarover men het eens is. Met dit sociaal-linguïstische uitgangspunt kan 

volgens de auteurs in de "eerste richting" het probleem van het dualisme in de sociologie, dat in 

het vorige hoofdstuk is besproken, worden opgelost. Wittgenstein biedt de mogelijkheid tot een 

oplossing omdat hiermee de aanzet is gegeven tot de ontwikkeling van een adequate 

handelingstheorie. Rubinstein, De Vries en Giddens hebben gemeen dat zij geen linguïstisch-

filosofische benadering aan het latere werk toeschrijven. Of zij elke verklaring voor de constitutie 

van betekenis afwijzen, moet worden onderzocht.5 

De sociale overeenstemming die, volgens de sociaal-linguïstische benadering, betekenis 

aan een handeling geeft, komt doorgaans impliciet tot uitdrukking in een handelingsconventie. 

Verklaringen voor de constitutie van betekenis aan de hand van conventies treden in twee 

hoofdvormen op. In de eerste vorm gaat men ervan uit dat socialisatie een verklaring kan bieden 

voor het bestaan van de stilzwijgend aanvaarde handelingsregels. De invloed van de sociale 

omgeving is bepalend voor de persoonlijkheidsontwikkeling en daarmee kan het geven van 

dezelfde betekenis worden verklaard. Bij de andere hoofdvorm ligt de nadruk op de criteria volgens 

welke een omgeving wordt geïnterpreteerd of in die omgeving wordt gehandeld. De uitwisseling 

van subjectieve betekenissen biedt de verklaring voor het ontstaan van gedeelde betekenissen. 

Het verschil tussen omgevings- of handelingscriteria is in de loop van de tijd gegroeid.6 In beide 
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gevallen gaat het om het beantwoorden aan criteria van correctheid. In het ene geval wordt dit 

afgemeten aan een gelijke opvatting over de kenmerken van de omgeving, terwijl 

"handelingscriteria" alleen betrekking hebben op een juiste wijze van handelen. In de 

handelingswijze is de waarneming van de omgeving vervat. Een consensus over de wijze van 

handelen is bijvoorbeeld dat iemand "een goede sprong" heeft gemaakt. Betekenis wordt bij 

"omgevingscriteria" verleend door de overeenstemming van de betrokkenen over kenmerken van 

de handelingscontext zoals "de breedte" van de sloot waarover is gesprongen. Voor beide 

hoofdvormen van de verklaring van de betekenis van handelingen geldt dat de consensus over 

de handelingsconventie in principe door de betrokkenen of door onderzoekers onder woorden 

moet kunnen worden gebracht. 

Van Gunsteren, Gilbert en Coulter verschillen overeenkomstig de twee hoofdvormen van 

de sociaal-linguïstische richting onderling in de soort sociale verklaring die voor de constitutie van 

betekenis wordt geboden en de inhoud die een consensus moet hebben. De "tweede richting" van 

aanwendingen van fundamentele inzichten uit de latere filosofie in de sociologie wijst sociaal-

linguïstische verklaringen van de betekenis van het handelen af. Rubinstein, De Vries en Giddens 

beroepen zich niet op conventies of een consensus bij de constitutie van betekenis. Zij lijken alle 

drie in algemene zin tegen een verklarende benadering te zijn. Giddens' institutionele 

handelingstheorie is noch een sociologisme, noch een psychologisme. Een handelingstheorie 

houdt voor hem in: de beschrijving van een dynamische structuur van regels.7 

De aanwendingen van de latere filosofie in de "eerste richting" zijn evenmin onderzocht. 

Van Gunsteren is exemplarisch voor een verklarende benadering die uitgaat van de sociale 

constitutie van betekenis.8 Coulter is echter de bekendste auteur. Zijn naam is direct verbonden 

met "een Wittgensteiniaanse benadering" in de sociale wetenschappen. Hij werkt vanaf 1979 aan 

zijn handelingstheorie. Coulters werk is een goede toets voor de criteria waarmee sociologische 

toepassingen van de latere filosofie kunnen worden beoordeeld. Met het verschijnen van "Mind 

in Action" in 1989 lijkt zijn interpretatie van deze filosofie de kenmerken van de "tweede richting" 

te krijgen. Coulter schrijft in dit boek dat hij doorborduurt op eerder geformuleerde ideeën over de 

vorming van betekenissen. Het blijkt echter dat in alle stilte het kernbegrip "conventie" dat naar een 

sociale consensus verwijst is verdwenen. In deze herziening van zijn handelingstheorie zitten twee 

punten waardoor van een overgang zou kunnen worden gesproken. 

Ten eerste wijst Coulter, nadat "conventie" als een sociaal-linguïstisch element uit zijn 

theorie is verdwenen, op het belang van nonverbale handelingen voor de constitutie van betekenis. 

De betekenis van deze handelingen komt niet uitsluitend in expliciete vorm via taalhandelingen tot 

stand. De tweede herziening is dat de constitutie van betekenis berust op een bij de actor 

bestaand gevoel van "epistemische zekerheid" over een wijze van handelen. Deze veranderingen 

schijnen te impliceren dat hij een verklaring van betekenis door middel van een consensus laat 

vallen. Handelingen worden niet begrepen vanwege een sociale overeenstemming die in een regel 

is vastgelegd; betekenissen worden vanzelfsprekend verleend. Het principe van een verklaring 
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blijkt echter bij nader inzien toch niet te worden losgelaten. Coulter stelt dat de epistemische 

zekerheid in het handelen van actoren het resultaat is van sociale overdracht; de impliciete sociale 

consensus waar betekenissen op berusten moet met een socialisatieproces worden verklaard.9 

Gilberts handelingstheorie is gebaseerd op Saul Kripke's invloedrijke interpretatie van de 

betekenis van de latere filosofie. Volgens hem wordt de kern van de "Philosophical Investigations" 

pas duidelijk door een sceptische interpretatie van het "private language argument". Zij neemt zijn 

visie vrijwel geheel over en presenteert deze als Wittgensteins definitieve oplossing voor het 

betekenisvraagstuk. Gilbert geeft daarnaast een uitgebreide analyse van het dilemma van de 

individualistische en de collectivistische oriëntaties in de sociologische theorievorming. Ondanks 

de wat andere route aan de hand van Kripke vertoont haar benadering duidelijke overeenkomsten 

met die van Coulter en Van Gunsteren. Van Gunsterens probleemstelling en toepassing van de 

latere filosofie zullen vanwege de representativiteit het eerst worden besproken. 

De auteurs van beide richtingen ontlenen hun fundamentele inzichten aan Wittgensteins 

"Philosophical Investigations" en zijn "Blue and Brown Books". Voordat de eerste richting met de 

recente interpretaties wordt vergeleken, is toegelicht waarom de manuscripten van de latere 

filosofie uit de nalatenschap van Wittgenstein een geheel vormen waar gepubliceerde onderdelen 

niet los van kunnen worden gezien. Juiste interpretaties die alleen op de twee genoemde 

publicaties zijn gebaseerd zijn toevalstreffers. De auteurs die zich op "The Blue and Brown Books" 

beroepen, veronderstellen dat dit deel uit de nalatenschap als een "protoversie" van de 

"Philosophical Investigations" een belangrijke informatieve waarde heeft voor het vaststellen van 

de thematiek die Wittgenstein behandelt. Volgens Stephen Hilmy is het echter een schot in het 

duister om de betekenis van de "Philosophical Investigations" vast te stellen zonder een 

vergelijking met de rest van de nalatenschap.10 

De aan te bevelen aanpak is een geduldige analyse van de oorspronkelijke volgorde en 

inhoud van Wittgensteins schetsen. Hacker duidt de samenhang van de latere filosofie als volgt 

aan: 

wi 

"Already in 1930. Wittgenstein remarked: 'Whatever I write are fragments, but he who understands 

see in it a complete world-picture' (Vol. IV, 152). His Bemerkungen style of writing did not 

change. But after sixteen years of intensive labour, he had not merely the fragments of, but a 

perfected, complete philosophical world-picture, even though it took the form of an album of 

sketches".11 

Bij een geduldige bestudering blijkt dat Wittgenstein heel methodisch te werk is gegaan. 

Hilmy heeft de filosofische nalatenschap onderzocht op deze gehanteerde methoden.12 Zijn 

bevindingen worden bevestigd door het onderzoek van Baker, Hacker en Ter Hark in de 

nalatenschap, dat gericht is geweest op het eenduidig vaststellen van de positieve resultaten van 

de latere filosofie. De latere filosofie van Wittgenstein bestaat uit een groot aantal teksten, 
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geschreven en deels als selectie uitgetikt, welke tot stand zijn gekomen gedurende de periode van 

zijn terugkeer in 1929 naar Cambridge tot zijn dood in 1951. Deze nalatenschap is nog maar 

gedeeltelijk gepubliceerd en vaak niet in de authentieke volgorde. Wittgenstein heeft verscheidene, 

naar eigen mening meestal mislukte, pogingen gedaan om de nieuwe inzichten uit de latere 

filosofie te compileren en in een duidelijke vorm te presenteren. De "Philosophical Investigations" 

is de laatste aanzet. Het niet definitieve karakter en de als aforistisch ervaren stijl van deze laatste 

tekst zijn een belangrijke belemmering voor het bepalen van de resultaten van de latere filosofie. 

Het belangrijkste interpretatieprobleem is echter de wijze waarop Wittgenstein zijn hoofdvraag naar 

het ontstaan van betekenis heeft aangepakt: de vraag moest door nauwgezette vergelijkingen en 

voorbeelden worden ontdaan van elk mogelijk misleidend uitgangspunt. Hij werkte bij de 

beantwoording van deze vraag tegelijkertijd aan verschillende thema's en ook nog in een 

destructieve of een constructieve betoogtrant. De thema's worden steeds verder ontwikkeld door 

in een nieuwe tekst onderdelen uit oude teksten ter aanvulling op te nemen en compilaties te 

maken van teksten die onderwijl iets gewijzigd worden. 

Een belangrijk methodisch concept dat door Wittgenstein in het onderzoek naar de 

constitutie van betekenis wordt gebruikt is "taalspel". Bij de interpretatie daarvan in de 

"Philosophical Investigations" kunnen door onbegrip van de methoden die hij volgt diepe 

interpretatieve valkuilen ontstaan. Tot voor kort is er nauwelijks aandacht besteed aan de 

betekenis en de rol van de verschillende taalspelen in de latere filosofie. Wittgenstein hanteert 

twee soorten.13 Pas uit het onderzoek in de filosofische nalatenschap is duidelijk wat het verschil 

tussen beide is. De verschillen tussen de gebruikte taalspelen zijn door Gerth Halle« in zijn 

invloedrijke bepaling van de inhoud van het latere werk niet opgemerkt. Volgens hem zou 

Wittgenstein later met "taalspel" het doel van de "Tractatus" van de ontwikkeling van een ideale 

logische taal hebben willen nastreven.'4 

Er liggen valkuilen in de weg van degene die deze methodische aanpak in de latere 

filosofie niet kent. Eerst zal de opzet van de taalspelen worden toegelicht. Het "private language 

argument" is daarbij een voorbeeld. Daarna komt de samenhang van de onderdelen van de 

nalatenschap aan bod. Een van de twee soorten taalspelen is hypothetisch van aard en wordt 

geconstrueerd. De beoogde werking is heuristisch. Het hypothetisch taalspel kent een paar 

varianten en speelt een belangrijke rol in de latere filosofie. De andere categorie bestaat uit feitelijk 

bestaande taalspelen. Het doel daarvan is om met voorbeelden het gebruik van een gebaar of een 

woord te beschrijven. Zo kan worden opgemerkt van welke handelingen in actuele zin wel of geen 

gebruik wordt gemaakt. Door velden van mogelijke toepassingen te beschrijven wordt de 

constitutie van betekenissen duidelijk. Wittgenstein duidt die constitutie aan met "structuur". Een 

taal als een geheel van mogelijke handelingen omschrijft hij als: "A family of structures more or 

less related to one another".15 

Het hypothetische taalspel is nog nauwelijks opgemerkt. Het doel van de constructie van 

dit taalspel is op demonstratieve wijze nagaan of een bepaald aspect karakteristiek is voor de wijze 
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waarop een concept betekenis krijgt. Met de twee varianten waarin dit type spel voorkomt gaan 

verschillende strategieën samen om dit doel te bereiken. De uitkomst van het volgen van de eerste 

strategie is dat het taalspel niet gespeeld zou kunnen worden en de betekenis van het concept niet 

tot stand zou kunnen komen. In dit geval blijkt een aspect dat doorgaans als fundamenteel wordt 

beschouwd voor de totstandkoming van de betekenis er helemaal niet toe te doen. Een voorbeeld 

van deze variant van het hypothetisch taalspel is: 

"Think of this language game: determine how long an impression (Eindruck) lasts by means of a 

stop-watch. The duration of knowing, being able to, understanding could not be determined in this 

way".16 

Uit de tekst waar dit fragment in voorkomt kan worden afgeleid dat hier met "Eindruck" een visueel 

of auditief zintuiglijke ervaring is bedoeld. Concepten als "in staat zijn" en "begrijpen" kunnen via 

ditzelfde taalspel worden aangevuld met "zich herinneren" of "vergeten". Met zulke vergelijkingen 

wil Wittgenstein demonstreren dat voor de totstandkoming van de betekenis van dit soort 

begrippen psychologische ervaringen of bewustzijnstoestanden er niet toe doen. 

In de tweede variant van het hypothetische taalspel is de strategie om één aspect dat 

doorgaans als fundamenteel voor de totstandkoming van de betekenis van een concept wordt 

beschouwd uit het spel weg te laten. Het is mogelijk dat het dan zonder meer gespeeld kan 

worden. Met het volgen van deze strategie wordt gedemonstreerd dat de betekenis op een andere 

manier tot stand wordt gebracht. Bij de interpretatie van hypothetische taalspelen ontstaan 

valkuilen omdat interpretatoren er in algemene zin vanuit blijven gaan dat betekenissen verklaard 

moeten worden en dat Wittgenstein dit ook bedoelt. Hij probeert echter met dit type taalspel in 

haar twee varianten juist de veronderstellingen van een verklarende benadering onderuit te halen. 

Als men van de noodzaak van een verklarende benadering uit gaat ligt het voor de hand om aan 

het hypothetische taalspel een reductieve in plaats van een heuristische functie toe te schrijven. 

De algemeen gedeelde interpretatie van het private language argument is een duidelijk 

voorbeeld van een valkuil die op deze wijze is ontstaan. Het Robinson Crusoë taalspel wordt in 

de meeste duidingen als de exemplarische vergelijking voor het private language argument 

beschouwd. De uitkomst van het taalspel is daarbij zo opgevat dat het bestaan van een privé-taal 

onmogelijk is, omdat het spel niet gespeeld zou kunnen worden. Bij deze interpretaties is de 

heuristische functie van het taalspel in het geheel niet opgemerkt en wordt verondersteld dat 

Wittgenstein via een absurde reductie heeft aangetoond dat het sociale aspect fundamenteel is 

voor de betekenis van een taal. Wittgenstein heeft "Robinson Crusoë" echter opgezet via de 

tweede variant van een hypothetisch taalspel. Het kenmerkende resultaat van deze variant is dat 

een spel gewoon gespeeld kan worden bij weglating van dat ene belangrijk geachte aspect. De 

uitkomst van het taalspel Robinson Crusoë is voor Wittgenstein, in tegenstelling tot wat in alle 

duidingen is geconcludeerd, dan ook dat een privé-taal mogelijk is. De subtiliteit van zijn 
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methodische aanpak is dat hij niet duidelijk heeft willen maken dat het sociale aspect van taal 

onbelangrijk is. Hij heeft met het taalspel willen doen uitkomen dat dit aspect slechts een 

begeleidende betekenis heeft. Zoals een klank in de eerste plaats ontstaat met het kunnen 

aanslaan van de juiste toon en niet door het afstemmen op anderen, ontstaat een betekenis door 

de beheersing van een techniek. In Wittgensteins beschrijvingen van feitelijk bestaande taalspelen 

is het sociale aspect gewoon aanwezig. 

Met geen van zijn taalspelen, de feitelijke noch de hypothetische, streeft Wittgenstein naar 

een stelsel van vaste regels waarmee betekenis kan worden verklaard. Gerth Halle« is ervan 

overtuigd dat dit wel het geval is. Hij beschouwt het gebruik van woorden als "exact", "ideaal" en 

"structuur" als een bevestiging. Zijn overtuiging kan zijn ontstaan omdat hij alleen gebruik maakt 

van de "Philosophical Investigations" en daar selectief uit citeert. De andere betekenis van 

"structuur" is al toegelicht. Wittgenstein gebruikt de twee eerstgenoemde begrippen voor het 

hypothetische taalspel als een vergelijkingsobject waarin in "ideale" zin vorm kan worden gegeven 

aan een filosofische misvatting. Later omschrijft hij "exact" in hetzelfde kader als "helder" en 

"eenvoudig".17 In eigen woorden verduidelijkt Wittgenstein het doel van het hypothetische taalspel 

als "vergelijkingsobject" zo: 

"For we can avoid inadequacy [Ungerechtigkeit or emptiness in our assertions only by, in our 

examination [Betrachtung], presenting (viewing) the ideal [das Ideal] as what it is, namely as an 

object of comparison [Vergleichsobjekt] - (so to speak) as a measuring rod - and not (instead of) 

as the preconceived idea [Vorurteil] to which everything must conform. The latter of course is 

(Herein lies) the dogmatism into which (our) philosophy can so easily fall".18 

Een duiding van de latere filosofie welke vergelijkbaar is met die van Hallett doet zich voor 

in de linguïstische filosofie of pragmatiek. Daar wordt aan Wittgenstein de bedoeling 

toegeschreven om met het beschrijven van feitelijk bestaande taalspelen op zoek te zijn naar een 

uniform stelsel van regels voor het gebruik van taal. De misvattingen ontstaan door het ontbreken 

van een inzicht in de filosofische nalatenschap als geheel. Wittgenstein wijzigde zijn teksten 

voortdurend met doorhalingen en toevoegingen zoals het noemen van een overeenkomstig Duits 

begrip. De twee net gegeven citaten uit de nalatenschap zijn daar een voorbeeld van. Al dit soort 

wijzigingen zijn niet opgenomen in de publikaties van onderdelen van de nalatenschap die tot nu 

toe zijn verschenen. In het geval van twee formuleringen rond eenzelfde begrip zijn daarbij 

onvermijdelijk willekeurige keuzes gemaakt. Er is nog een algemene reden om voor het vormen 

van een juiste interpretatie van de nalatenschap gebruik te maken. Uit bepaalde toevoegingen kan 

worden opgemaakt dat Wittgenstein bij al zijn pogingen tot een zo nauwgezet mogelijke 

formulering rekening hield met een toekomstig lezerspubliek. Hij sprak mensen met belangstelling 

voor zijn werk direct toe in zijn manuscripten: 
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"Wittgenstein extended this 'invitation' rougly six weeks before his dead when he wrote, I believe 

it might interest a philosopher, one who can think himself, to read my notes. For even if I have hit 

the mark only rarely, he would recognize what targets I had been ceaselessly aiming at'. This 

'invitation' indirectly endorses appeal to the Nachlaß in an attempt to clarify the emergence of 

Wittgenstein's later Denkweise, and it does so in spite of the admittedly 'unfinished' quality of his 

notes".'9 

De meeste paragrafen waaruit de "Philosophical Investigations" bestaat, komen als 

fragmenten elders in een andere volgorde en vaak enigszins gewijzigde vorm voor en daarom is 

dit deel van de nalatenschap qua betekenis haast onlosmakelijk met de rest verbonden. In de 

publicaties die van de rest van de nalatenschap zijn uitgekomen, is deze relatie tot nu toe 

voortdurend verkeerd gelegd. Hoe gepubliceerde onderdelen van de nalatenschap aan de 

"Investigations" zijn gerelateerd vormt een illustratie van het niet in aanmerking nemen van de 

oorspronkelijke plaats van een tekstfragment. Zo zijn bijvoorbeeld "The Blue and Brown Books", 

waar De Vries zich mede op baseert, gepubliceerd als "Proto-Philosophical Investigations" en 

daarmee opgevat als de achtergrond van waaruit de meer definitieve versie kan worden 

geïnterpreteerd. Inmiddels is uit de nalatenschap gebleken dat deze tekst door Wittgenstein als 

een verwaterde en slechte weergave van de centrale inzichten uit zijn latere periode werd 

beschouwd. 

Een tweede voorbeeld is de daaropvolgende presentatie van de "Philosophical Grammar" 

dat de "werkelijke" voorstudies voor de "Philosophical Investigations" zou bevatten. Dit boek is 

samengesteld door Rush Rhees, een van de testamentair executeurs, en bestaat uit de 

manuscripten 114, 115, 140 en selecties uit "Type Script" 213 en een aantal andere teksten. De 

manuscripten 114, 115 en 140 zijn volgens Rhees de voorstudies waar voorde "Investigations" 

uit geput is. Uit vergelijkend tekstonderzoek van Ter Hark en de andere onderzoekers van de 

nalatenschap is nu vast komen te staan dat als er een tekst is die in aanmerking komt voor de 

aanduiding "Proto-Philosophical Investigations", dit TS 213 moet zijn dat veelal het "Big Typescript" 

wordt genoemd. Hieruit zijn verreweg de meeste fragmenten die de argumentaties van de 

"Investigations" vormen uit afkomstig. Wittgenstein werkte nog aan deze tekst na "The Blue and 

Brown period".20 

Baker, Hacker en Ter Hark zijn tot op heden de enige filosofen die bij de bepaling van de 

constructieve betekenis van de latere filosofie de context waarin een tekstfragment of een betoog 

verschijnt volledig hebben laten meewegen. De uitkomsten van het onderzoek in de nalatenschap 

door deze drie auteurs zal dan ook het uitgangspunt vormen voor de beoordeling van de 

toepassingen van de "Philosophical Investigations" in de sociologie. In de rest van dit hoofdstuk 

zal blijken welke beelden bij een beperkte blik op de natalatenschap ontstaan. 
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2.2. Van Gunsteren en de Standaardopvatting 

Geen van de auteurs uit de "eerste" en de "tweede richting" heeft de samenhang van de 

latere filosofie en het belang van de manuscripten opgemerkt. Zij baseren zich op "The Blue en 

Brown Books" en de "Philosophical Investigations". Een uitzondering is Coulter. Hij citeert ook 

andere bronnen, maar zo geïsoleerd van de context dat de argumentatieve opbouw verloren gaat. 

In een kritische vergelijking van de duidingen van de latere filosofie in de "eerste" richting met de 

interpretaties van Hacker en de daarmee verwante auteurs zullen nu de beoordelingscriteria 

worden ontwikkeld waarmee de andere toepassingen van de latere filosofie in de sociale 

wetenschappen moeten worden beoordeeld. Het voorlopig als juist opgevatte werk van de auteurs 

uit de "tweede richting" kan daaraan voldoen of geheel of gedeeltelijk uit de boot vallen. Zo kan 

worden bepaald waar, in Hilmy's typering, bij toeval de conclusies van Wittgenstein zijn getroffen. 

De sociaal theoretische context van de toepassingen in de eerste richting verschilt 

enigszins. Gilbert koppelt haar oplossing voor het probleem van het dualisme aan een analyse van 

de tekortkomingen van "the founding fathers" van de sociologie. Van Gunsteren diept de 

historische achtergrond van de verhouding tussen subjectivistische en objectivistische stromingen 

niet uit. Hij besteedt net als Coulter voornamelijk aandacht aan een oplossing van dit probleem. 

Achtereenvolgens komen de duidingen van Van Gunsteren, Coulter en Gilbert aan bod. De 

analyse van hun werk zal opeenvolgend steeds sterkere criteria opleveren voor een 

doorslaggevende beoordeling van elke toepassing van Wittgensteins werk in de sociale 

wetenschappen. 

Na een titel als "Following a Rule" verwacht de lezer dat "regelgeleid handelen" bij de 

inhoud een overheersende positie in zal nemen. "Following a Rule" is een hoofdstuk in de 

toepassing van de latere filosofie door Van Gunsteren.21 Het tegendeel is echter het geval. In dit 

hoofdstuk beargumenteert Van Gunsteren dat "regelgeleid handelen" een bescheiden plaats in 

het sociale leven inneemt. In het boek " The Quest for Control", waar dit hoofdstuk deel vanuit 

maakt, komen net als in de rest van zijn werk drie niveaus voor: sociale theorievorming, de 

filosofische argumentatie daarvoor en een bestuurskundige toepassing. Van Gunsteren is origineel 

in zijn opvatting over regelgeleid handelen. In de sociale theorievorming en de bestuurssociologie 

wordt veelal verondersteld dat het sociale leven en de uitvoering van beleid regelgestuurd zijn. Aan 

deze centrale positie twijfelen is echter, zo stelt hij, helemaal gerechtvaardigd door de latere 

filosofie. Hij heeft zijn benadering, telkens met verwijzingen naar Wittgenstein, consequent 

toegepast in zijn latere publicaties, onder andere met een theorie over burgerschap. 

In "Following a Rule" introduceert hij een aantal belangrijke onderscheidingen. De 

veronderstelling van een regelgestuurdheid en dat de realisatie van een maatregel met de 

aanwezigheid van een beleidshiërarchie is gegeven, noemt Van Gunsteren een "rational-central-

rule-approach". Deze veronderstelling is "naïef omdat de sociale afstand tussen lokale 

handelingspraktijken met hun routines tot een centrum van regelgeving te groot is; zulke 
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voorschriften zijn te abstract of slaan door een niet ter zake doende detaillering de plank mis. De 

werkelijkheid van het beleid is dat actoren aan hun lokale handelingspraktijk vasthouden. In het 

alledaags leven is het volgen van een regel uitzonderlijk. De betekenis van "regel" in de latere 

filosofie is volgens hem een door een actor voor een problematische handelingssituatie 

ontwikkelde leidraad. Een goede regel wordt door de deelnemers passend op de situatie gemaakt. 

Het Wittgensteiniaanse concept verwijst naar institutie als een samenhangend geheel van regels. 

Van Gunsteren noemt deze conceptualisatie in plaats van de naïve opvatting "sophisticated". 

Tegenover uitzonderlijke problematische situaties waarin gebruik wordt gemaakt van instituties, 

staat de "form of life" van het routinematige handelen. 

De resultaten van het filosofisch onderzoek in "The Quest" maken het mogelijk voor Van 

Gunsteren een aantal mislukkingen van het binnenlands beleid in de Verenigde Staten van 

Amerika te verklaren. Hier volgt een vergelijkbare Nederlandse illustratie van hem over het 

functioneren van de centrale "rule approach". De conclusie is hetzelfde: "De antwoorden die het 

besturingscentrum op veranderingen geeft zijn te grof, te uniform en ze komen veelal te laat".22 Het 

voorbeeld is het sneeuwbaleffect dat tot de olieboycot van Nederland heeft geleid. Tijdens de Yom 

Kippoer-oorlog stond er in een obscure krant in een klein Arabisch sjeikdom een tendentieus 

artikel over de Nederlandse houding ten aanzien van Israël. Niemand weersprak de inhoud: "Er 

gebeurde niets, dat wil zeggen het bericht werd als niet relevant in het informatieproces 

geëlimineerd".23 De inhoud werd echter in de Arabische landen in die mate overgenomen dat 

daarna tegenspraak van de zijde van de Nederlandse regering niet meer mocht baten en de 

olieboycot tegen Nederland werd afgekondigd. Indien de regering negatieve berichtgeving als deze 

in de kiem had willen smoren, zou het gevolg zijn geweest dat elk bericht over Nederland als 

relevant moest worden gezien vanwege een mogelijk sneeuwbaleffect en "de regeringsleiders dag 

en nacht met informatie gebombardeerd zouden worden".24 

Van Gunsteren wil gesteund door de latere filosofie de twee dwaalsporen uit de wereld 

helpen dat (a) regels op sociale afstand werken en (b) het volgen van regels typerend is voor het 

sociale leven.25 Het net gegeven voorbeeld slaat op de eerste dwaling. Als alternatief ontwikkelt 

hij een evenwichtige handelingstheorie, waarin "forms of life" van het niet rationele en niet 

regelgeleide handelen op de voorgrond staat. De sociale theorievorming legt in de conceptualisatie 

van het handelen een eenzijdige nadruk op regels. Deze vertekening ontstaat doordat er 

onvoldoende rekening mee wordt gehouden hoe het handelen verloopt in concrete situaties. 

De kritiek op het werk van Parsons is terecht dat de regels van zijn "cultureel systeem" een 

objectief bepalende en voorgegeven betekenis hebben. De actor is daarin een "cultural dope" 

geworden. De vooronderstelling die als alternatief voor deze theoretische eenzijdigheid is 

geformuleerd dat actoren zelf handelingsregels construeren is echter ook niet juist. Van Gunsteren 

vat zijn kritiek op beide theoretische posities als volgt samen: "Following rules and learning rule-

guided practices are activities that are neither quasi-mechanically determined, nor the result of 

subjective constructions of meanings".26 Hij rekent de sociologen die uitgaan van de constructie 
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van betekenissen tot de "everyday-life" sociologists.27 In het werk van deze sociologen staan 

regels, weliswaar niet in determinerende zin, eveneens ten onrechte centraal. Doorgaans, zo luidt 

Van Gunsterens theoretisch alternatief, volgen actoren in "forms of life" handelingspatronen die 

helemaal niet regelgeleid zijn. Pas als een institutioneel handelen niet mogelijk is omdat de 

kenmerken van een handelingssituatie onbekend zijn, zal de actor in overleg met anderen een 

handelingsregel als leidraad construeren. Zo komt een nieuw handelingspatroon tot stand op 

grond van een creatief vermogen tot omgaan met de praktische vereisten van 

handelingssituaties.28 

Volgens Van Gunsteren komt regelgeleid handelen in de betekenis van de latere filosofie 

alleen voor in situaties waarin iets geleerd moet worden. De aanwezigheid van een regel is 

aangetoond als een actor de leidraad voor zijn handeling heeft geformuleerd en hierover een 

consensus bestaat met andere actoren en bij gelegenheid met een onderzoeker.29 Een "form of 

life" berust op een onuitgesproken sociale consensus. Met deze talige en sociale voorwaarden is 

zijn werk, ondanks het beperkte belang dat "regels" daarin hebben, exemplarisch voor de 

interpretaties van het werk van Wittgenstein in de "eerste richting". Hij is ook de eerste socioloog 

die met de latere filosofie van Wittgenstein naar een oplossing zoekt voor het theoretisch dualisme 

in de sociale theorievorming.30 Als ondersteuning voor de "sophisticated" opvatting van regels 

verwijst hij in het bijzonder naar de paragrafen 201 en 241 van de "Philosophical Investigations". 

Deze tekstgedeelten worden door hem opgevat als de kern van het latere werk. De opvatting over 

handelingsregels wordt zo toegelicht: "The idea that rules are the sole basis of social order is both 

logically untenable (because rules are always potentially problematic), and at odds with our 

everyday experience. Once we see this, orderly interaction without rules becomes a normal and 

quite frequently observable phenomenon. The situations in which humans find themselves are 

given as parts of a meaningfull order, because they are embedded in the actors' forms of life. This 

is the starting point of all understanding, action and rule-following".31 

In de introductie van dit hoofdstuk is bij de samenhang van de latere filosofie naar Hallett 

verwezen die in dezelfde tijd een studie over de "Investigations" heeft gepubliceerd. De inhoud die 

Van Gunsteren aan "regel" geeft is geheel tegengesteld aan diens duiding van een "exacte" en 

"ideale structuur" van regels die ten grondslag ligt aan de betekenis van taaluitingen. Van 

Gunsteren benadrukt dat regels moeten aansluiten bij een concrete handelingssituatie. In de 

samenvatting van de paragrafen 201 en 241 van de "Philosophical Investigations" zit de kern van 

zijn duiding van de latere filosofie. Daarin staat achtereenvolgens: 

"Agreement in opinions is different (cursivering C.N.) from agreement in forms of life (Wittgenstein, 

PI, 1958, p. 241)" en "Grasping a rule is more than interpretation and application of rules 

(Wittgenstein, PI, 1958, p. 201 )".32 
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In zijn "sophisticated" opvatting kunnen regels slechts een laatste stap zijn in het bepalen van de 

juiste handeling. Regels zouden problematisch zijn omdat zij slechts berusten op een inschatting 

van een situatie die even onzeker is als een "opinion". Naar aanleiding van paragraaf 241 wordt 

deze onzekerheid afgezet ten opzichte van de zekerheid die de gevestigde handelingspatronen 

van een "form of life" hebben. Paragraaf 201 benadrukt dit verschil. Hij wil hiermee aangeven dat 

zeker handelen op grond van een regel niet mogelijk is omdat bij het stellen van regels de 

kenmerken van een handelingssituatie niet gegeven zijn. Slechts in de context van al aanwezige 

regelmatigheden of de "basic conventions" van een levensvorm kan een regel worden toegepast 

vanwege de daarin opgeslagen situationele ervaring. 

Samengevat luidt Van Gunsterens interpretatie van regelgeleid handelen in de latere 

filosofie. 1) Een handelingsregel heeft volgens deze filosofie een marginale betekenis voor het 

alledaagse handelen. Regels worden alleen ontworpen voor onbekende situaties. Doorgaans 

behoort het handelen van mensen tot een levensvorm en volgt het een gevestigd patroon. De 

ontwikkeling van regels steunt voor zover mogelijk op kennis die in al bekende handelingssituaties 

is opgedaan. 2) Het gebruik van regels is vanwege de onbekendheid altijd problematisch en gaat 

gepaard met onzekerheid. Een regel is geconstitueerd als in sociale consensus is vastgesteld dat 

gedrag volgens de vereisten van een situatie verloopt. 

Beide punten zijn onjuist, "form of life" is een ander woord voor taalspel en is waarschijnlijk 

door Wittgenstein gekozen om het "praxis" element of het gebruik van "feitelijk bestaande 

taalspelen" te benadrukken. De voorwaarde voor de constitutie van betekenis ligt in het taalspel 

zelf, met andere woorden in een feitelijke manier van leven. Een "form of life" wordt door 

Wittgenstein gedefinieerd als regelgeleid gedrag. Hiermee is de tegenstelling die Van Gunsteren 

aan de hand van de paragrafen 201 en 241 opmerkt tussen een "form of life" en "regelgeleid" 

vervallen. De tegenstelling is in zijn weergave van de paragraaf 241 met de toevoeging van 

"different" door hemzelf geconstrueerd. Baker en Hacker stellen de betekenis van 241 via hun 

onderzoek in de manuscripten vast: 

"Not agreement in opinions but in form of life" (our italics): MS 164 supports the suggestion that 

this contrast does not imply mutual exlusion. Rather, agreement in form of life includes and is 

presupposed by particular agreements in opinion".33 

Van Gunsterens parafrasering van paragraaf 201 zet de lezer ook op het verkeerde been. 

Wittgenstein bedoelt met een "practice" geen handelingsvaardigheid aangepast aan een situatie. 

Hij verstaat daaronder het kunnen hanteren van een structuur van regels. Er is geen sprake van 

een probleem voor het handelen omdat een situatie nieuw is. In een aan paragraaf 201 

voorafgaande versie schrijft Wittgenstein: 
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"That we "have understood" a rule is shown, among other things, in our certainty, I mean the 

absence of doubt and fumbling in its application (MS 129)".34 

Baker en Hacker lichten dit fragment als volgt toe: 

"This confirms the conclusions drawn from MS 180(a), particularly since remarks from MS 180(a) 

were transcribed into MS 129. The concluding remark makes clear that the primary concern in 

these sections is not to emphasize that following a rule is a social practice, but that it is an activity, 

a normative regularity of conduct which exhibits one's understanding of a rule, one's mastery of 

a technique of applying rules, which is a practical skill shown in action".35 

Op grond van deze toelichting kan worden geconcludeerd dat Van Gunsteren in zijn interpretatie 

van de latere filosofie een onterechte nadruk op het "sociale" en op de feitelijk uitgevoerde 

handeling legt. Constitutief voor betekenis is het kunnen aanwenden van regels en niet het op 

elkaar afgestemd zijn van gedrag of dat men het er over eens is dat één handeling in 

overeenstemming met een regel is. 

Als men Coulters werk naast de interpretatie van de latere filosofie door Van Gunsteren 

legt en ook vergelijkt met andere sociologische interpretaties, blijkt er een soort communis opinio 

in de Wittgensteiniaanse theorievorming in de "eerste richting" te bestaan. Deze houdt in dat 

betekenis op een talige wijze en via sociale conventies tot stand komt. De opvatting wint aan 

kracht door de steeds maar terugkerende selectieve interpretaties van de latere filosofie. Onder 

de "standaardopvatting" vallen, behalve Van Gunsteren en Coulter, filosofische auteurs als 

Albritton, Malcolm en ook, gedurende enige tijd, Hacker. De laatste auteur blikt zo terug op die 

periode: 

"It may well be wondered how Wittgenstein's philosophy got drawn (by myself and others) into this 

maelstrom of philosophical theorizing of questionable intelligibility. The only answer I can offer is: 

through anachronistic misreading, through selection of an handful of remarks taken out of context, 

through persistent misinterpretation, and through a disposition to try to squeeze Wittgenstein's 

thought into preprepared pigeon-holes that represent only our own misconceptions".36 

In de loop van de tijd presenteert Coulter twee varianten op de standaardopvatting. Eerst volgt hij 

Hackers misvatting. Volgens deze versie zou Wittgenstein erop hebben gewezen dat betekenis 

met criteria wordt geconstitueerd. De constitutie bestaat uit een sociale overeenstemming over de 

gebruikte criteria in de beoordeling van het gedrag dat bij een situatie past of bij de inschatting van 

een handelingssituatie. Bij deze duiding die ook wel, vanwege de vele aanhangers, de 

"criteriumschool" wordt genoemd zijn de gehanteerde criteria extern aan het beoordeelde gedrag 

of de handelingscontext. Dat de normativiteit, omgekeerd, intern met het handelen is verbonden 
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zal het eerste criterium zijn waaraan het werk van Rubinstein, De Vries en Giddens uit de tweede 

richting moet voldoen. 

In de eerste variant van de standaardopvatting onderschrijft Coulter Hackers interpretatie 

uit 1972 helemaal. De tweede variant ontstaat bij hem omdat hij de argumentatie en analyse van 

de latere filosofie in diens zelfcorrectie niet kan volgen. Hij blijft bij het uitgangspunt van een 

sociale constitutie van betekenis, maar die is nu door socialisatie bewerkstelligd. De sociale 

consensus wordt daarbij stilzwijgend verondersteld door actoren en komt alleen ter sprake als 

wordt getwijfeld aan de juistheid van een handelingswijze. Zo is Coulter in een volgend "pigeon

hole" terecht gekomen. De tweede variant wordt na "the private language arguments" besproken. 

Coulter kan als een invloedrijk auteur in de sociologische theorievorming worden 

beschouwd. Dit blijkt uit het feit dat zijn conclusies een aantal auteurs heeft doen besluiten een 

"Wittgensteiniaanse" benadering te volgen in de sociologie. Zijn invloed kan met een paar 

verwijzingen worden geïllustreerd. Een voorbeeld is John Morss: 

"The use of language is a public phenomenon". For Wittgenstein, a private language is a 

contradiction in terms. By extension, all knowledge must be considered essentially public, social 

and accessible. All knowledge is subject to social conditions: in Coulter's (1979) phrase, all human 

action requires "normative accountability".37 

Een ander voorbeeld is Ira Cohen, de schrijver van een overzicht van de recente sociologische 

theorievorming door Giddens.38 Verder heeft Daniel O'Keefe op grond van Coulters werk een 

belangrijk verschil kunnen opmerken tussen twee bekende sociologen die altijd over een kam zijn 

geschoren: "For Cicourel (and Schutz) the "reciprocity of perspectives" notion was conceived as 

a "cognitive instruction" in the actor's head which served to generate overt behaviour. But for 

Garfinkel, "reciprocity of perspectives" is instead something publicly displayed in overt talk, a 

conversational practice that gives the appearance of orderliness to the social world".39 

De reden dat al deze auteurs op hem georiënteerd zijn, is dat zij naar een alternatief voor 

de bio-mentalistische hoofdstromingen in de psychologische theorievorming zoeken. Hij is degene 

die daarvoor de juiste richting aanwijst, aldus zijn intellectueel biograaf: "Again, Coulter is arguing 

for a change in the basis orientation of the human sciences. And he is arguing for that change at 

the very heart of psychologism, by attacking the two dominant paradigms of contemporarty 

psychology, cognitivism and behavioursm; an attack which, incidentally, has attracted quite 

scathing attention in the psychological community itself.40 De grote verdienste van Coulter is de 

ontwikkeling van, zoals McHoul het verwoordt: "a fully sociological counter-theory to bio-

mentalism". Hij baseert dit theoretisch alternatief helemaal op zijn duiding van Wittgensteins latere 

werk. 

De kern van deze filosofie is volgens Coulter dat: 
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"Wittgenstein repeatedly emphasised the dependence of any rule upon a background of 

judgements and forms of training".41 

"Judgements" en "training" hebben betrekking op de kenmerken van de handelingssituatie. Een 

voorbeeld met betrekking tot het leren van kleuren is: 

"In order to master a color vocabulary, speakers must agree, in a given communication community, 

about the broad range of applicability of color concepts to items in the world. We are not taught 

'the looks of things', but the actual colors of things for the communication community".42 

Betekenis berust niet op een sociale afspraak over de relatie tussen handeling en situatie. 

Er bestaat geen enkele reden om aan te nemen dat de sociale aanvaarding van de beoordeling 

van de omstandigheden waaronder een handeling wordt uitgevoerd door Wittgenstein als criterium 

voor betekenis wordt beschouwd. Hij betoogt juist het tegendeel.43 De betekenis van bijvoorbeeld 

een kleurconcept komt in een "practice" van handelen tot stand. In die "practice" ligt ook het 

criterium voor een correct gebruik besloten. De beheersing van een structuur van regels 

manifesteert zich zowel a) in een correct gebruik van een concept als b) een verklaring kunnen 

geven voor dat gebruik. Dit zijn de twee hoofdvoorwaarden voor de constitutie van betekenis. 

In de "criteriumschool" heeft zich een verschuiving voorgedaan van criteria voor 

omstandigheden naar gedrag. De filosoof Kripke is een belangrijke vertegenwoordiger van deze 

laatste opvatting. De gegeven kritiek op een empirische fundering van betekenis geldt ook indien 

criteria alleen betrekking hebben op gedrag. De vooronderstellingen van Coulter over situationele 

criteria en van Kripke over gedragscriteria zijn onjuist. Er zijn een aantal taalspelen in de latere 

filosofie waarin Wittgenstein pijngedrag relateert aan een criterium. Daaruit blijkt dat criteria intern 

verbonden zijn met "forms of life". Hacker geeft een samenvatting: 

"The behavioural criteria for pain are the best possible grounds forjudging someone to be in pain; 

this is precisely how such judgements are justified. But it is misleading to suggest that, as with 

empirical evidence, i.e. symptoms, they are grounds from which one draws an inference or derives 

a conclusion. One does not say "I saw him break his leg and scream, so I concluded that he was 

probably in pain" or "... so I inferred that he was in pain". Rather, if asked how I knew he was in 

pain, I might say I heard him scream and saw him writhing in pain". The pain is not identical with 

its behavioural expression, but it is not hidden behind it either".44 

Ter Hark verwijst bij een bespreking van een "form of life" als de context waarin betekenis wordt 

geconstitueerd, naar een fragment van Wittgenstein. Hiermee kan Hackers interpretatie dat een 

criterium intern aan een taalspel is nog eens worden toegelicht: 
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"Because of the fact that I mean the sentence, it gets life'. But I have to give it a quite definitive life, 

not just life. This meaning, not another. If I mean it, I must mean it thus. The words have to glance 

at their meanings. But the lively glance of the word at its meaning is based on the steady 

movements in the field of application. (MS 129, p.94)"45 

Kripke's duiding volgens welke Wittgenstein criteria extern aan het handelen oplegt is, ondanks 

kritiek van Baker en Hacker, door een aantal auteurs overgenomen. Kripke ontleent zijn standpunt 

aan wat hij als het "private language argument" van Wittgenstein beschouwt. Margeret Gilbert 

heeft zijn duiding van het "private language argument" uitgewerkt voor de relatie tussen het 

"innerlijk" en het "uiterlijk" en het ontstaan van "het sociale". 

2.3. De "Private Language Arguments" 

Het "private language argument" dat aan Wittgenstein wordt toegeschreven is in de loop 

van de tijd in de verschillende interpretaties van de latere filosofie een aantal keren van vorm en 

plaats veranderd. De in het eerste hoofdstuk aangehaalde vorm rond het taalspel over Robinson 

Crusoë en paragraaf 243 van de "Philosophical Investigations" is de oudste en ook de bekendste. 

De filosoof Saul Kripke heeft op grond van een selectieve keuze uit de "Philosophical 

Investigations" een eigen variant gepresenteerd. Kripke stelt dat paragraaf 201 de eigenlijk 

sceptische probleemstelling van het "private language argument" is en paragraaf 202 de oplossing. 

Margeret Gilbert heeft aansluitend op deze duiding de concepten van een "individuele taal" en een 

"groepstaal" ontwikkeld. Een handelingstheorie met deze begrippen zou een oplossing kunnen 

geven voor het dualisme in de sociale theorievorming. Gilbert ziet de resultaten van de analyse 

van de latere filosofie door Kripke als de eindelijk vastgestelde werkelijke betekenis van deze 

filosofie.46 

Gilberts toevoegingen houden in dat: "Whether or not a being possesses a concept is, one 

might say, a "private matter"."47 Het "bezitten" van een begrip komt in Gilberts visie tot stand door 

een directe innerlijke ervaring. Zij noemt deze visie de "natural view". De aanduiding wordt gebruikt 

omdat haar ideeën over een individuele taal geheel op intuïtieve vooronderstellingen zijn 

gebaseerd. Aan het vorige citaat wordt even verder toegevoegd: "This is not to say that people 

cannot use words without knowing their meaning in the language of their group".48 Hiermee is de 

kern van haar dualistische probleemstelling en oplossing aangegeven. 

Gilbert biedt een originele oplossing voor een traditioneel probleem. De titel van haar boek 

"On Social facts" verwijst direct naar Durkheim. In haar analyse hebben Durkheim en Simmel in 

hun werk rekening gehouden met de essentie van de sociale kenmerken van het object van de 

sociologie. De rekenschap is echter alleen impliciet afgegeven. Weber heeft de sociale kern niet 

getroffen, maar daarentegen wel de aandacht gevestigd op iets dat de eerstgenoemde auteurs 
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hebben laten liggen. Dat is de ervaring van de individualiteit. Beide, het "sociale" van Durkheim 

en het "individuele" van Weber, ontberen een adequate filosofische basis. 

De orginaliteit van haar oplossing voor het uiteenlopen van theoretische tradities in de 

sociologie is de keuze van het uitgangspunt en de wijze waarop zij dat heeft opgetuigd. Kripke 

heeft de probleemstelling van het scepticisme in het latere werk van Wittgenstein ontdekt, maar 

zij past de door hem vastgestelde oplossing, de sociale consensus over handelingscriteria, niet 

zonder meer toe. Het tuigage dat wordt toegevoegd bestaat uit de individuele- en de groepstaal 

die elkaar in de sociale werkelijkheid grotendeels overlappen. Een filosofische oplossing voor het 

probleem van het dualisme is pas mogelijk indien tegelijk met Wittgensteins oplossing voor het 

probleem van de onzekerheid van kennis ook een verantwoording wordt gegeven voor het 

"individuele" en het "sociale" bij Weber en Durkheim. 

Haar eerste toevoeging is de "natural view". Dit geeft weer dat een individu door directe 

innerlijke ervaringen concepten bezit. Het hebben van een directe individuele ervaring van een 

concept wordt ook aan "de ander" toegeschreven. De tweede toevoeging is de groepstaal; door 

socialisatie krijgt een concept bovenop de individuele een gedeelde betekenis. Met de constatering 

van Kripke op grond van de latere filosofie dat betekenissen een sociaal karakter hebben is nog 

niets gezegd over de constitutie van taal. Wittgenstein geeft geen verantwoording voor het 

ontstaan van betekenis. Dit ontstaansproces is individueel van aard. Zij acht haar toevoegingen 

geheel overeenkomstig zijn gedachtengang. Hij is er niet aan toegekomen om de relatie tussen 

de innerlijke ervaring en de sociale betekenis van een concept te leggen. 

Een beoordeling van Gilberts claims moet dus betrekking hebben op de door Wittgenstein 

gelegde basis voor de betekenis van taal die door haar twee aanvullingen, in overeenstemming 

met zijn inzichten, nu functioneel is gemaakt voor de sociale theorievorming. Als deze aangegeven 

filosofische basis wordt nagegaan blijkt dat de onderdelen van de privé taal argumentatie die 

Kripke heeft onderzocht helemaal niet over een scepticisme gaan. Wittgenstein heeft het daarin 

juist over psychische ervaringen en sociale interactie. Een interessante bijkomstigheid hiervan is 

dat Gilberts toevoegingen op de twee genoemde gebieden kunnen worden beoordeeld op grond 

van de latere filosofie. Er kan worden vastgesteld of haar conclusies sporen met Wittgensteins 

redenering. Verder onderzoek van haar optuigingen van Kripke's duiding is niet nodig. De aanpak 

daarvan is overigens in belangrijke mate intuïtief. De aanpak is samengevat door een recensent: 

"This "nonempirical, nonexperimental" method of procedure can, she thinks, "reveal conceptual 

structures" that are at the heart of social phenomena".49 De methode bestaat uit het geven van 

voorbeelden die de lezer moeten overtuigen hoe sociale concepten gekoppeld zijn aan een 

"directe" eigen ervaring. Denk hierbij aan het in elkaar grijpen van het individuele en sociale 

domein bij activiteiten als gezamenlijk "thee drinken" of samen "roeien". Zij is ervan overtuigd dat 

de koppeling van de "natural view" en de "group language" de kenmerken van het sociale 

definieert waar de founding fathers van de sociologie naar op zoek waren. 
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Gilbert ontleent haar opvatting van de latere filosofie, waar de twee toevoegingen bij 

aansluiten, aan Kripke. Zij vertrouwt geheel op zijn criteriaduiding. Deze is al naar aanleiding van 

Coulter aan de orde gekomen. Elders is daar ook al uitgebreide kritiek op gegeven. Allereerst door 

Baker en Hacker in "Scepticism, Rules and Language". Vervolgens door Ter Hark en in een aantal 

artikelen en boeken van auteurs die direct door Baker en Hackers analyses van Wittgensteins 

filosofische nalatenschap geïnspireerd zijn, zoals van Hänfling en McDowell.50 Volgens Baker en 

Hacker is het onzinnig om de paragrafen 201 en 202 als de kern van de "Investigations" te zien. 

Deze paragrafen zijn pas in een laat stadium van de tekst, in de voorlaatste versie, toegevoegd. 

Er kan hier dus geen sprake zijn van de kern van het "private language argument" en van de 

"Philosophical Investigations" zoals de bewering luidt. 

Volgens Kripke vormen de paragrafen 243 en verder een uitwerking van de oplossing die 

in 202 is gegeven met betrekking tot het scepticisme en innerlijke ervaringen. Uit het onderzoek 

in de manuscripten blijkt dat er verschillende private language arguments in de "Philosophical 

Investigations" kunnen worden opgemerkt. De paragrafen 143-242 gaan over regelgeleidheid en 

het hanteren van een techniek van handelen. Paragraaf 243 en verder bevatten volgens Hacker 

en Ter Hark het eigenlijke hoofdonderdeel van de private language arguments. Hierin is geen 

sprake van een uitwerking van paragraaf 202, maar van een onderzoek naar de relatie tussen 

innerlijke ervaring en uiterlijke gedrag. De fout in de indeling van de "Philosophical Investigations" 

door Kripke ontstaat omdat hij "private" gelijkstelt met sociaal geïsoleerd, terwijl Wittgenstein 

hiermee op een voor anderen ontoegankelijke privé-ervaring doelt. "Private" maakt deel uit van 

een hypothetisch taalspel waarmee wordt nagegaan of de sociale kenmerken van taal constitutief 

zijn voor betekenis. De uitkomst van dit spel is dat dit niet het geval is. 

De idee dat Wittgenstein een anti-scepticisme zou huldigen en een criteriumbenadering 

volgt is al naar aanleiding van Coulter besproken. Aangezien de "regelgeleidheid" van gedrag en 

een "techniek" van handelen ook zijn toegelicht, zou het een herhaling worden als de beoordeling 

van Gilberts handelingstheorie vooral hierop wordt gericht. In plaats van een beoordeling vanuit 

de paragrafen 143 - 242 van de "Investigations" zullen de concepten die Gilbert op grond van de 

duiding van Kripke heeft ontwikkeld van een "natural view" en een "groepstaal" aan de orde 

worden gesteld. Beide begrippen zijn door haar geïntroduceerd vanuit de problematiek van de 

relatie tussen innerlijke beleving en herkenbaarheid van gedrag ofwel het thema van de paragrafen 

243 en verder. 

De beoordeling van haar werk zal daarom op de inhoud van die paragrafen worden 

gebaseerd. Het is opvallend dat het beeld dat zij geeft van de "Philosophical Investigations" 

precies omgekeerd is aan wat er in werkelijkheid staat. Volgens haar wordt er niet ingegaan op 

het ontstaan van betekenis en is de innerlijke kant van het handelen ook achterwege gebleven. 

Uit de bespreking van de paragrafen voor 243 is inmiddels duidelijk geworden dat Wittgenstein wel 

aandacht heeft voor de constitutie van betekenis. Uit paragraaf 243 en het vervolg in de 

"Philosophical Investigations" en de daaraan gerelateerde onderdelen van de manuscripten blijkt 
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dat in de latere filosofie ook een verantwoording voor het bestaan van innerlijke ervaringen of 

psychologische verschijnselen is gegeven. 

Als opstapje naar de kritiek op de betekenistheorie van Gilbert zal eerst het commentaar 

op de criteria benadering van Coulter en Kripke worden samengevat. In de kritiek op de 

opvattingen van de twee auteurs zijn de twee hoofdvoorwaarden voor de constitutie »van betekenis 

genoemd. Daarop zijn de lijnen uitgezet van de dynamische structuur waarop volgens Wittgenstein 

elke betekenis berust. 

De twee voorwaarden vormen de kern van Wittgensteins "logic of meaning". Het zijn a) dat 

de betekenis zich manifesteert in een juist gebruik en b) een daar intern mee verbonden verklaring 

voor de handeling kan worden geboden. Met de eerste voorwaarde corresponderen de horizontale 

relaties van een begrip met zijn mogelijke toepassingen in een taalspel. Met de tweede is de 

beheersing door de handelende van de verticale as aangegeven waarlangs een begrip uit een 

lager spel met hoger gelegen taalspelen wordt verbonden. Voor de constitutie van betekenissen 

zijn de laagste taalspelen fundamenteel. Zij zijn doorgaans fysionomisch van aard. Een voorbeeld 

van een verticale relatie is "pijngedrag" en het "voorwenden van pijn". De verticale relatie houdt 

niet alleen in dat het begrip pijn in beide taalspelen voorkomt, maar ook dat de beheersing van het 

eerste spel een voorwaarde is voor het spelen van het tweede. Bij een verbaal taalspel is de 

beheersing van het lagere niveau ook weer een voorwaarde voor het hogere spel. Kunnen 

"beloven" gaat bijvoorbeeld vooraf aan het "voorwenden van een belofte". Deze volgorde is 

bepaald door het primaat van een "practice" van handelen. Een sceptisch begin van het handelen 

is volgens de hiërarchie van taalspelen niet mogelijk, zo stelt Ter Hark. 

"Language-games, in the sense of rule-governed frameworks for more and less intellectual skills, 

can only develop if this practice is presupposed. If it is not, as in intellectualiste epistemologies, 

the game can never start, owing to an infinite regression of interpretations and justifications of 

rules or to an endless proliferation of doubt".51 

Wittgenstein brengt zijn argument zelf zo onder woorden: 

"I want to say: it is characteristic of our language that it grows on the basis of stable forms of life, 

regular ways of acting. Its function is above all determined by the action, of which it is the 

companion. We have a notion which forms of life are primitive and which forms have only 

originated from those. We believe that the most elementary plough was there before the 

complicated. (MS 119, p. 148-149)".52 

Gilbert geeft een toevoeging aan de latere filosofie op het gebied van psychische 

verschijnselen. De reden is dat Wittgenstein aandacht schenkt aan uiterlijk gedrag zonder een 

relatie te leggen met "innerlijke" ervaringen. Hij heeft hier echter wel degelijk aandacht aan 
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geschonken. Zijn visie komt naar voren in een alternatief voor de symmetrie tussen 

gedragsuitingen of expressies in de eerste en de derde persoon die in dualistische en 

behaviouristische epistemologieën wordt verondersteld. De veronderstelling is dat in beide 

gevallen sprake is van uitspraken die berusten op kennis en observatie: door degene die handelt 

van de innerlijke ervaringen en door de ander van het gedrag. Symmetrie betekent dat uitingen 

of expressies in beide gevallen betekenis krijgen aan de hand van criteria of een bewijsgrond. In 

de eerste persoon direct en bij de derde persoon indirect. Aan de ene kant is observatie gebaseerd 

op een directe innerlijke bewijsgrond en aan de andere kant op indirecte uiterlijke. De symmetrie 

wordt in een dualistische epistemologie met het onderscheid direct/indirect versterkt. De 

versterking ontstaat omdat de toeschrijving van een innerlijke ervaring door de ander naar analogie 

van een eigen ervaring plaats vindt of daar een extrapolatie van is. 

Met Wittgensteins alternatief voor deze visie kan een oordeel worden gegeven over 

Gilberts "natural view". Deze zogenaamde aanvulling op de latere filosofie bestaat er immers uit 

dat een individuele taal op een directe innerlijke ervaring berust. Tegelijkertijd is een kritiek 

mogelijk op haar concept van een groepstaal aangezien er bij dit concept vanuit wordt gegaan dat 

de constitutie van betekenis op een sociale overeenstemming over uiterlijk gedrag berust. 

Volgens Wittgensteins visie berust de geschetste symmetrie op een misvatting. Een begrip 

heeft betekenis in het gebruik en niet door de verwijzing naar een ervaring. Ter Hark merkt op dat 

dit blijkt uit het feit dat er ook over pijn kan worden gesproken als niemand pijn heeft. Er wordt bij 

een expressie of uiting in de eerste persoon niets geobserveerd. In de derde persoon is 

daarentegen wel sprake van observatie in de vorm van een "zeker weten". Het juiste beeld tussen 

de eerste en de derde persoon in Wittgensteins werk is daarom volgens Hacker en Ter Hark 

asymmetrisch.53 

De asymmetrie tussen uitspraken van de eerste en de derde persoon betekent niet dat de 

ander bij observatie geen oog heeft voor innerlijke ervaringen. Gilberts veronderstelling dat 

psychische verschijnselen door Wittgenstein worden verontachtzaamd, vloeit voort uit haar 

toeschrijving van een abstract-theoretische criteriabenadering aan de latere filosofie. In zo een 

benadering wordt alleen maar betekenis verleend aan het gedrag van anderen op grond van te 

verifiëren observaties of een bewijs. 

Wittgensteins werkelijke standpunt is dat er in het algemeen geen sprake is van een te 

toetsen mening over het gedrag van anderen maar van een "attitude" gekenmerkt door zekerheid. 

Alleen in het geval van twijfel heeft bewijs betekenis. Een zekerheid van handelen in een "attitude" 

blijkt bijvoorbeeld bij pijngedrag. In het geval van een uiting van pijn reageert de ander onmiddelijk 

en wordt er geen bevestiging verlangd. Een expressie van pijn wordt niet beschreven door de 

ander, maar hij reageert daarop. In een toelichting op de uitwerking door Wittgenstein van het 

begrip asymmetrie kan worden aangegeven dat Gilberts vooronderstelling niet klopt dat er in de 

latere filosofie geen plaats is gegeven aan het innerlijk.54 

Ter Hark baseert zich op de manuscripten en stelt vast dat Wittgensteins: 
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"emphasis on attitude is far from having behaviouristic implications. Our immediate reactions to 

other people's pain shows that inner and outer are internally related. Insofar as one treats 

someone else as a human being eo ipso one treats him as somebody with an inner".55 

De tegenstelling tussen innerlijke ervaring en uiterlijk gedrag verdwijnt indien uitingen van 

pijn en de reacties van anderen daarop, worden beschreven zoals zij in werkelijkheid voorkomen. 

Dan valt de betekenis van psychologische begrippen niet samen met observeerbaar gedrag. Het 

volgende citaat is volgens Ter Hark illustratief voor hetgeen Wittgenstein bedoelt met de 

constatering dat in feitelijk bestaande taalspelen "innerlijke ervaring" en "uiterlijk gedrag" voor de 

ander intern verbonden zijn: 

"The objection against a behaviouristic way of expressing of propositions about the immediate 

experience is not that his way of expressing would not be about experiences but about something 

else. But that actually we play a different/somewhat different/game with the expressions of 

experiences in comparison with the descriptions of behaviour. Not that is an objection, that this 

way of expressing is about outward behaviour, for what it is about shows itself not unconditionally 

in the propositions and their ostensive definitions, but in the system of the use of the propositions. 

If someone says anxiously: 'He complains awfully', one can say, that he does not speak of 

behaviour (MS 123, 3-6-41 )".56 

De belangrijkste conclusies over de betekenis van uitingen en expressies in de eerste en 

de derde persoon zijn dat Wittgensteins filosofie niets uitstaande heeft met een scepticisme en er 

bij de constitutie van betekenis ook geen beroep kan worden gedaan, zoals in Gilberts "natural 

view", op een directe persoonlijke ervaring die de ander ook heeft. Scepticisme komt op het 

fundamentele taalspelniveau van expressies niet voor. Het is duidelijk dat in de latere filosofie geen 

pleidooi te vinden is voor een sociale constitutie van betekenis en een verklaring via een 

individuele ervaring ook niet mogelijk is. Een betekenis is in Wittgensteins visie een instantiatie van 

een regel en een manifestatie van de beheersing van de techniek van een taalspel. Gilbert is de 

gevangene van een klassiek filosofische tegenstelling in de pogingen om de constitutie van 

betekenissen te verklaren.57 

Er ontstaat pas ruimte voor scepticisme als men, volgens de in de latere filosofie 

geschetste structuur van de constituering van betekenissen, van de fundamentele taalspelen 

overstapt naar hogere taalspelen die uit beweringen bestaan, zoals "uitleggen", "rechtvaardigen", 

"verklaren", "verifiëren" e.d. Op dit niveau functioneren criteria en is er ruimte voor een sceptische 

in plaats van een zekere houding. Hacker vat hetgeen Wittgenstein beoogde zo samen: 

"What Wittgenstein aimed to show is not that sensation-language, like the rest of language, is 

essentially shared, but that it is essentially sharable".58 
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Gilbert duidt de probleemstelling van de "private language arguments" verkeerd. Het 

uitgangspunt is: 

"The moot question for a private language is not so much whether one can explain to others what 

one means by a word, but whether one can even explain it to oneself'.59 

De "arguments" verwijzen naar de dynamische structuur van regels waarop betekenis 

berust waarmee de tegenstelling tussen "innerlijk" en "uiterlijk" is overstegen. Wittgensteins "logic 

of meaning" en de daarin begrepen asymmetrie tussen handelingen door de eerste en de derde 

persoon houden een volledig intemalisme in. Betekenissen worden niet op een sociologische, 

psychologische of biologische wijze geconstitueerd. Er is geen verklarende theorie mogelijk omdat 

de dynamische structuur waarin betekenissen ontstaan autonoom is. De aanwezigheid van dit 

volledige intemalisme of van de autonomie van regels is de aanscherping van het 

beoordelingscriterium voor de toepassingen van de latere filosofie uit de "tweede richting". De 

opvatting dat zich een externe constituering voordoet is een reductie van betekenis. De 

handelingstheorieën uit de "eerste richting" die tot nu toe zijn besproken zijn vrijwel allemaal 

sociologistische reducties van betekenis. Gilberts toevoeging van de "natural view" is een 

psychologistische reductie. 

Tenslotte volgt hier, als laatste onderdeel van de toepassingen uit de eerste richting, een 

beoordeling van Coulters ommezwaai na Hackers kritiek op eigen werk. Het kenmerk van Coulters 

oorspronkelijke benadering is dat de constitutie van betekenissen gebaseerd is op "judgements" 

en "training". Coulter verlaat gestimuleerd door Hacker het standpunt dat er in het heden naar 

wetenschappelijke verklaringen voor betekenissen moet worden gezocht. Zijn positie wordt nu dat 

in het verleden een verklaring kan worden gevonden en wel in het socialisatieproces en de 

levensloop van mensen. In zijn gecorrigeerde theorie worden actueel geldende "judgements" en 

"training" helemaal vervangen door socialisatie. "Judgements" aan de hand van publieke criteria 

zijn nu impliciet geworden in zijn handelingstheorie. De criteria waarmee het juiste gedrag in een 

handelingssituatie worden beoordeeld vormen alleen maar een potentiële beroepsinstantie. 

Coulter heeft het afstand nemen door Hacker van de criteria benadering in de herziene versie van 

zijn "Insight and Illusion" verkeerd geïnterpreteerd. Hackers herziening betekent voor hem 

kennelijk dat een andere sociale verklaring voor de betekenis van handelingen nodig is. Zijn 

standpunt wordt nu dat mensen meestal zonder woorden allerlei gedragsvormen verwerven die 

in hun omgeving voorkomen. 

In de latere filosofie wordt elke verklaring van betekenis en epistemologie verworpen. Voor 

een uitgebreidere kritiek wordt eerst toegelicht wat "socialisatie" als grondslag van een 

handelingstheorie inhoudt. Coulters verandering in opvatting komt erop neer dat de publieke 

criteria waar oordelen op berusten impliciet in het gedrag zijn opgenomen: 
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"I do not "identify" a sensation, the having a dream, the mental image, by employing criteria, but 

my avowals of such things, or the non-linguistic conduct I exhibit which shows such things (e.g. 

that I am pain) must satisfy (intersubjective) criteria".60 

Het verschil ten opzichte van zijn vorige duiding is dat niet vooraf een beroep,wordt gedaan 

op criteria om een betekenis te kunnen verlenen. Een beroepsmogelijkheid om tot een gedeelde 

betekenis te komen is achteraf, na een gegeven betekenis, aanwezig. Zolang een 

handelingsbetekenis niet in twijfel wordt getrokken, handelt iemand volgens Coulter vanuit een 

gevoel van "epistemische" zekerheid. Hij hoeft de kennis waarop zijn wijze van handelen berust 

niet voor zichzelf of anderen te expliciteren. Regelgeleid gedrag is echter niet mogelijk zonder die 

eventuele rechtvaardiging. Een rechtvaardiging dient te voldoen aan de eis van intersubjectiviteit: 

"a claimed "justification" which could not, in principle, be counted as such by anyone else, is no 

justification at all".61 Coulter heeft met andere woorden een sociale opvatting van regelgeleid 

handelen ontwikkeld waarin alleen bij "background agreement" betekenissen kunnen ontstaan. 

De duiding waarin privé-talen onmogelijk zijn, vormt de basis van Coulters 

betekenistheorie. Met de privé-taal argumentatie heeft Wittgenstein volgens hem willen aantonen 

dat een praktijk van handelen niet op de interpretatie van een context berust, maar: "are practices 

which people have learned how to engage in through their socialization".62 Coulter vat zijn 

interpretatie als volgt samen: 

"There is, in other words, no such thing (logically) as 'solitarity, private rule-following ab initio' for 

language-use nor for any other human activity".63 

Hiermee zijn de hoofdkenmerken van Coulters herziene opvatting geïntroduceerd: 

betekenis is sociaal geconstitueerd en de reciprociteit van handelingen ontstaan door socialisatie. 

Door gedrag dat voor anderen zichtbaar is en waar zij op kunnen reageren wordt de betekenis van 

non-verbale en talige handelingen geleerd: "it is only because, for example, I have exhibited a 

public reaction to a pain I have that I give others a basis for training me in the language for 

sensations: my satisfying a public criterion for "being in pain" is what enables others to teach me 

the "concept" of pain". m 

In beide duidingen van de latere filosofie door Coulter, de oude en de nieuwe, is een 

sociale dimensie constitutief voor betekenis. Volgens Coulter intermediären er altijd sociaal 

geaccepteerde rechtvaardigingsmogelijkheden tussen een handeling en betekenis. Zo een door 

socialisatie tot stand gekomen "background agreement" stuurt de uitvoering van een handeling en 

het daaraan verlenen van een betekenis door anderen. Een actueel gegeven betekenis blijkt dus 

ook in zijn nieuwe interpretatie een empirische grondslag houden. 

Voorbeelden van de werkelijke betekenis en bedoeling van het taalspel over "pijn" zijn in 

de bespreking van Coulters eerdere versie van de latere filosofie, voor Hackers omslag, al 
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gegeven. Ook nu is zijn duiding van de constitutie van betekenissen volgens de latere filosofie 

onjuist. Ook in potentiële zin intermedieert er geen intersubjectief oordeel tussen handeling en 

betekenis. De "private language arguments" geven aan dat de relatie tussen handeling, regel en 

betekenis intern is en door de handelende en anderen wordt gelegd vanuit een zekere houding. 

Deze zekerheid gaat samen met de beheersing van een techniek van handelen. 

Een actuele betekenis berust op de beheersing van een "veld" van mogelijke toepassingen 

in een taalspel. Uit de latere filosofie blijkt tevens dat Coulter het verband tussen socialisatie en 

de betekenis van een handeling verkeerd opvat. Het feit of en hoe een beheersing is verworven 

constitueert geen betekenissen, maar deze constitutie berust op de aanwending van dit vermogen 

in een praktijk van handelen. Socialiseren houdt voor het hanteren van betekenissen niet meer in 

dan een "stage-setting". Het gebruik van een begrip wordt niet bepaald door het verbinden of leren 

verbinden van dat begrip met een verschijnsel of een handeling: 

"What is crucial is the fact that a language is being spoken is manifest in behaviour, how that 

behaviour pattern was acquired is not relevant tot determining whether a language is in use".65 

De relatie tussen socialisatie en de betekenis van een handeling wordt door Wittgenstein 

anders gelegd. Leren of socialiseren is alleen maar een voorbereidende activiteit. De betekenis 

van een expressie of een begrip ligt in het gebruik van de regels van een taalspel. Coulters poging 

om met socialisatie een "epistemische zekerheid" van het handelen te verklaren is een 

epistemologie waartegen, zoals Hacker na de herziening van zijn standpunt aangeeft, de latere 

filosofie zich juist verzet. Het is duidelijk dat volgens Wittgenstein een verklarende betekenistheorie 

moet worden afgewezen. De kritiek geldt voor elke verklaringspoging. Een structuur van regels 

is autonoom. De standaard interpretatie in de "eerste richting" van duidingen van de latere filosofie 

is een sociologistische reductie, waaraan Gilbert bij de verklaring van het voeren van een dialoog 

een psychologistische toevoegt. De betekenissen van een interactie berusten op een zeker weten 

en gebruik van regels. De onjuistheid van elke epistemologische of reductionistische benadering 

van de constitutie van betekenis zal het doorslaggevende criterium zijn voor de beoordeling van 

de aanwendingen van de interpretaties van de latere filosofie in de "tweede richting". 

2.4. De interpretaties door Rubinstein, De Vries en Giddens 

Rubinstein is sterk gekant tegen de linguïstische benadering van de latere filosofie die 

kenmerkend is voor de analytische filosofie. Hij zet zich af tegen een wetenschappelijke 

benadering van betekenis. De kritiek wordt gedeeld door Shanker. Deze filosoof baseert zich op 

de manuscripten en de onderzoeksresultaten van Hacker en Baker. Shanker voegt hier in een 

inleiding van een bundel artikelen over de relatie tussen Wittgensteins filosofie, de theologie en 
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de sociologie een waarschuwing aan toe. Het is onjuist om aan hem een anti-wetenschappelijke 

houding toe te schrijven: 

"We must be extremely careful, therefore, that we do not confuse Wittgenstein's attack on 

scientism in philosophy for an attack on science perse. On the contrary, one of our most pressing 

tasks qua philosophers, according to Wittgenstein, is to clarify the significance of the discoveries 

which modern science is constantly providing".66 

De hoofdvraag van Rubinstein is wat de betekenis van de theorieontwikkeling in de 

sociologie kan zijn in het licht van de latere filosofie. Het antwoord is alleen gebaseerd op de tot 

dan toe gepubliceerde onderdelen van deze filosofie. Hij lijkt desondanks te ontsnappen aan de 

algemene tendens die Hacker in zijn eigen vroegere onjuiste interpretatie constateert: "to try to 

squeeze Wittgenstein's thought into prepared pigeon-holes that represent only our own 

misconceptions." 

Het criterium dat aan het begin van dit onderzoek naar sociologische toepassingen van de 

latere filosofie is gehanteerd om voorlopig twee richtingen te onderscheiden is het wel of niet 

volgen van een sociaal-linguïstische benadering geweest. Daarin wordt de constitutie van 

betekenis aan de hand van een sociale consensus verklaard. Rubinstein wijst dit af: "The 

conventional use of language establishes what spiders, copper, and human beings are. Our 

linguistic uses are not, however, decided by 'mere' convention. Practical considerations are 

foremost."67 

De analytische filosofie heeft de beeldvorming over het latere werk van Wittgenstein sterk 

beïnvloed. Zijn stelling luidt dat, indien men zich onttrekt aan dit beeld, Wittgensteins 

conceptualisatie van het handelen een uitweg kan bieden uit het theoretisch dualisme van de 

sociale wetenschappen: "His claim that a proper understanding of an action requires an 

understanding of its place in a "language game" and ultimately a "form of life" would allow 

incorporation of the features of the larger social context that so many social scientists legitimately 

demand. For this reason, his conception of meaning and understanding is uniquely suited to a 

sociological perspective".68 Rubinstein onderbouwt zijn kritiek op psychologistische verklaringen 

als volgt: 

"But whatever vague experiences go on in our consciousness as we speak, that accompaniment 

is not what we mean by a 'thought'" (PI, 332).69 Het filosofisch alternatief voor deze 

pseudowetenschappelijkheid is: "Rather, Wittgenstein (PI, 101) insists that thought is fully 

contained in action: we cannot separate his "thinking" from his activity".70 

Zijn conclusie is dat volgens de latere filosofie handelingen deel uit maken van een 

"collective praxis"71. Met de latere filosofie is, zo stelt Rubinstein vast, Durkheims conceptualisatie 
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van een "conscience collective'' gelegitimeerd. Een form of life bestaat uit een samenstel van 

collectief gedeelde en grotendeels impliciete "practical considerations" die het individuele handelen 

organiseren. Men kan voor het vaststellen van de betekenis van een handeling niet afgaan op het 

inzicht van een individuele actor; kunnen handelen is verbonden met een sociale pragmatiek. 

Wittgenstein in zijn latere periode zou tot de pragmatische filosofen moeten worden gerekend. 

Er bestaan andere mogelijkheden tot een sociale reductie van betekenis dan een 

linguïstische. Rubinstein reduceert de betekenis van het handelen via een pragmatisch filosofische 

weg. Het criterium voor het onderscheid tussen de "eerste" en de "tweede richting" is op grond van 

de besprekingen van de toepassingen van Van Gunsteren, Coulter en Gilbert verscherpt. De 

verscherpte formulering luidt dat de constitutie van betekenis, ook in een dialoog, met de zekerheid 

gepaard gaat die op de beheersing van een structuur van regels of een techniek van handelen 

berust. Rubinstein blijkt hier niet aan te voldoen en bij de "eerste richting" in de toepassingen van 

de latere filosofie van Wittgenstein thuis te horen. 

Een omschrijving van "regelgeleidheid" in de zin van de latere filosofie ontbreekt bij hem, 

evenals van een "structuur" en een "techniek" van handelen. Hij beperkt zich zoals Hacker over 

zijn eigen onjuiste interpretatie heeft opgemerkt tot een: "selection of an handful of remarks taken 

out of context." De pragmatisch-filosofische duiding is gebaseerd op één citaat: 

In On Certainty (422) Wittgenstein expresses an awareness of his affinity with pragmatism: 

"So I am trying to say something that sounds like pragmatism. Here I am being thwarted by a kind 

of Weltanschauung".72 

De pragmatische wieg van elke betekenis moet gevolgen hebben voor de bestudering van het 

sociale leven en de sociologiebeoefening. Het antwoord op deze hoofdvraag van zijn boek wordt 

echter niet gegeven. Rubinstein gaat niet in op de consequenties van een pragmatische 

karakterisering van het object voor de sociologische theorieontwikkeling. Deze relatie moet op een 

later tijdstip nog worden uitgewerkt. 

Rubinsteins pragmatische duiding van de latere filosofie is onjuist. Zijn intuïtief schot is mis. 

Hij brengt net als de "eerste richting", weliswaar met een andere argumentatie, een bepalende 

sociale dimensie in deze filosofie aan. De duiding is in tegenspraak met de autonomie van een 

structuur van regels, daarin wordt de betekenis van een "action" regelgeleid geconstitueerd en niet 

op grond van "practical considerations". De vooronderstelling van een "social nature" die 

pragmatische grondslagen heeft, is een reductie van het handelen tot een sociaal aspect. "I am 

being thwarted" in zijn citaat van paragraaf 422 van "On Certainty", in de Duitse versie "Mir kommt 

in die Quere", moet in de context van de interpretaties van de latere filosofie met inbegrip van de 

manuscripten vertaald worden met "tegengewerkt" of "gedwarsboomd". In tegenstelling tot de 

onjuiste parafrasering met "affinity" verwijst Wittgenstein naar een denkrichting die moet worden 

vermeden. 
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Het interne standpunt in de kritiek op de betekenistheorieën uit de "eerste" richting geldt 

ook hier. In een pragmatische benadering wordt een fundering van betekenis gegeven die bestaat 

uit op een onafhankelijk van het handelen gegeven doel. Een zekerheid en de richting van een 

handelingswijze berust volgens de latere filosofie op het verband dat tussen regels wordt gelegd. 

Het begrip "techniek" dat in Rubinsteins interpretatie ontbreekt, slaat op de beheersing van deze 

handelingsregels die met elkaar verweven zijn in "forms of life". Rubinstein rechtvaardigt zijn 

interpretatie van de latere filosofie uiteindelijk met een verwijzing naar een collectief bepaalde 

"sociale natuur" van de mens. Volgens deze filosofie is het doel van regelgeleid handelen echter 

met dat handelen zelf gegeven. Men kan hierbij denken aan een schaakspel. Indien daarin een 

regel wordt vervangen is het doel van het spel verdwenen. 

Het resultaat van de bespreking van de duiding van Rubinstein bestaat uit twee 

aandachtspunten. Ten eerste een verdere aanscherping van het toetsingscriterium: Het begrijpen 

van een betekenis in een institutionele handelingstheorie kan geen pragmatische grondslag 

hebben. Vervolgens moet hetgeen Rubinstein heeft laten liggen, namelijk de plaats van de 

sociologische theorievorming in relatie tot de constitutie van betekenis, bevredigend worden 

uitgewerkt. Zo kan recht worden gedaan aan de filosofische verheldering van de betekenis van 

wetenschappelijke verklaringen waaraan Wittgenstein, volgens Shanker, zoveel belang hecht. 

De interpretatie van Gerard de Vries van de latere filosofie van Wittgenstein stamt uit 1977 

en is gepubliceerd in "Sociale Orde, Regels en de Sociologie". Samen met Van Gunsteren, die tot 

de "eerste richting" is gerekend, behoort hij hiermee tot een van de eerste theoretici die deze 

filosofie in de sociologie hebben aangewend.73 Recent heeft De Vries in een aantal artikelen een 

interpretatie van de latere filosofie gegeven welke op een paar punten afwijkt van zijn eerdere 

duiding. Een van deze artikelen zal hier uitgebreider worden besproken, omdat het ook 

handelingstheoretisch van aard is en daarin de verandering van standpunt het duidelijkst naar 

voren komt. De verandering in de toepassing van Wittgensteins werk komt er op neer dat in 1977 

de alledaagse interpretatie van gedrag door actoren nog als misleidend is beschouwd en daar in 

de sociologische theorievorming niet bij kan worden aangesloten. In zijn latere werk is een 

dergelijke aansluiting juist het vertrekpunt voor de theorievorming geworden. 

De oude toepassing bestaat uit de formulering van een drietal principes waarmee het 

probleem van het dualisme in de sociologie kan worden vermeden. Het eerste principe is voor hem 

fundamenteel. Het houdt in dat met het typeren van gedrag als regelgeleid een adequate 

karakterisering van het object van de sociologie is gegeven. Volgens De Vries is, in tegenstelling 

tot Van Gunsteren, bij het regelgeleid handelen de relatie tussen handeling en betekenis intern. 

In aansluiting op dit eerste uitgangspunt worden nog een paar principes ontwikkeld. Het tweede 

is gebaseerd op de figuratiesociologie van Norbert Elias. Het laatste geeft het verband weer tussen 

deze sociologische benadering en het regelgeleid handelen uit de latere filosofie. Het tweede 

principe luidt als volgt: "Het gedrag van de actoren die in een figuratie participeren is onderling 
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verweven". Het derde sluit hier op aan: "Die verwevenheid wordt uitgedrukt door de regels waar 

die actoren over beschikken".74 Een figuratie is door Elias gedefinieerd als: "een netwerk van 

onderling afhankelijke mensen, van mensen wier handelingen verweven zijn in een netwerk van 

meer of minder stabiele relaties van de meest uiteenlopende soort; bijvoorbeeld gezinnen, 

scholen, steden, sociale lagen of nationale staten".75 

Met deze drie principes is het perspectief bepaald van waaruit de oplossingen voor het 

dualisme in de sociologie door auteurs als Schütz en Berger moet worden beoordeeld. De fout die 

volgens De Vries in algemene zin in functionalistische, fenomenologische en andere sociologische 

stromingen wordt gemaakt is dat men bij de karakterisering van het object vertrekt vanuit "het 

individu" of "de samenleving". Als de sociologische theorievorming gevangen blijft binnen deze 

tegenstelling moet zij wel ontsporen. Het object van de sociologie dient in plaats daarvan 

gekarakteriseerd te worden als een "regelgeleid handelen". Er moet een "onderzoekersperspectief 

worden ontwikkeld waarmee de gevolgde regels kunnen worden beschreven. De betekenis van 

een handeling is verankerd in het regelgeleid gedrag van actoren en de figuratie waar zij deel van 

uitmaken. 

Deze institutionele betekenis ligt volgens De Vries niet voor het oprapen. De sociologische 

onderzoeker moet zich richten op een "reconstructie" van de institutionele zingeving en daartoe 

dient in de theorievorming het duidelijk van het "actorperspectief" af te grenzen 

onderzoekersperspectief worden ontwikkeld. Hij haalt in dit verband Durkheim aan die heeft 

gesteld dat de betekenissen die actoren aan hun handelingen geven de socioloog doorgaans op 

een verkeerd been zetten. Een belangrijke inspiratiebron voor de ontwikkeling van het 

"onderzoekersperspectief' is de aanval die aan de hand van de wetenschapsfilosoof Thomas Kuhn 

is ingezet op het neo-positivistische wetenschapsideaal en de daarbij behorende methodologie. 

De Vries' bijdrage aan deze discussie is dat hij de Wittgensteiniaanse invalshoek van auteurs als 

Kuhn en Hanson aanvult vanuit zijn eerste handelingsprincipe.76 Voor hem bestaat er principieel 

geen verschil tussen het handelen in het wetenschapsbedrijf en het handelen door andere actoren 

in de samenleving; de eerste handelingsvorm is evenzeer regelgeleid als de andere wijzen van 

handelen. Deze aanvulling op de "paradigmatische" ideeën van Kuhn over het handelen in een 

wetenschappelijke gemeenschap is in recensies van "Sociale Orde, Regels en de Sociologie" niet 

opgemerkt.77 

De legitimatie voor het gebruik van "onderzoekersperspectief' ontleent De Vries aan deze 

wetenschapsfilosofische context. Zo geeft hij een belangrijke toelichting op dit begrip met 

voorbeelden uit het werk van Dudley Shapere over de plaats van metingen in de ontwikkeling van 

de natuurwetenschappen. Het is een misvatting te denken dat de theorievorming in deze 

wetenschappen wordt gestuurd door steeds meer verfijnde meetapparatuur en resultaten. Hij stelt, 

in aansluiting op Shapere, dat eerder het omgekeerde het geval is en de meettechnieken achter 

de theorieën opdoemen. Observaties komen niet theorieonafhankelijk tot stand. Metingen worden 

mogelijk door een theoretische formulering van de feiten die men verwacht aan te treffen. Op een 
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vergelijkbare manier kan de ontwikkeling van de sociologie worden bevorderd door niet stil te 

blijven staan bij de betekenis die gedrag in het leven van alledag heeft, maar door de vorming van 

"beschrijvende theorieën" aan de hand van empirische vragen. De vragen moeten betrekking 

hebben op de verwevenheid van regels waardoor de sociale betekenis van dat gedrag ontstaat. 

De Vries formuleert zijn stellingname als volgt: "De rol die de common sense van actoren in de 

opbouw en het in stand houden van figuraties speelt moet onderzocht worden. De alledaagse 

werkelijkheid is niet a priori de "paramount reality" waar Schütz haar voor houdt".78 

Het verschil tussen het actorperspectief en dat van de sociologische onderzoeker ontstaat 

indien de drie genoemde principes op twee manieren als een leidraad worden gebruikt. De 

sociologie heeft allereerst een beschrijvende taak.79 Deze bestaat uit het opmerken van regels. 

Daarna volgt de verklaring van hun onderlinge verwevenheid waarvoor de figuratiesociologie van 

Elias in de laatste twee principes in het bijzonder van belang is. De vraag moet worden gesteld 

waarom "deze regels" en niet "andere" zijn gevolgd. De eerste taak houdt de vorming van 

beschrijvende theorieën in en de tweede dat, daarna, verklarende theorieën worden ontwikkeld. 

Vanuit deze dubbele empirische taakstelling kan het probleem van het dualisme in de 

sociologische theorievorming worden uitgebannen. De Vries stelt hierbij uitdrukkelijk dat uit 

Wittgensteins omschrijving van regelgeleid handelen blijkt dat een verklarende benadering van de 

wijze waarop betekenissen tot stand komen logisch niet mogelijk is. Dit is het grote verschil tussen 

de toepassingen van de latere filosofie door De Vries en Van Gunsteren. De laatstgenoemde 

ontwikkelt een betekenistheorie. Hij benadrukt evenzeer dat routinehandelingen voor de sociologie 

interessant zijn maar stelt vervolgens dat de betekenis daarvan berust op een "basic convention" 

en een onuitgesproken consensus. De Vries wijst op grond van zijn interpretatie van de latere 

filosofie op het interne karakter van de relatie tussen handeling en betekenis. "Intern" wil zeggen 

dat deze relatie logisch "door een regel" wordt gelegd en "niet door een contingent feit" of een 

"derde andere gebeurtenis".80 

In zijn latere werk volgt De Vries de in de laatste twee principes geïntroduceerde figuratieve 

benadering van Elias, zonder opgaaf van reden, niet meer. De keuze in 1977 voor die benadering 

is ook nauwelijks beargumenteerd. Hij besteedt wel aandacht aan de argumentatie voor het 

onderscheid tussen beschrijven en verklaren in de theorievorming maar nauwelijks aan een 

uitwerking van deze sociologische taken. De figuratiesociologie en de latere filosofie zijn bijna 

zonder uitleg met elkaar verbonden. Hij onderzoekt bijvoorbeeld niet of de opvattingen over 

betekenis in deze filosofie en de veronderstellingen van Elias daarover bij elkaar aansluiten. Op 

oppervlakkige gronden wordt er vanuit gegaan dat dit het geval is, omdat zij allebei een nadruk 

leggen op de procesmatigheid en verwevenheid van het handelen. 

Het ontbreken van een dergelijke verantwoording zou nu ongepast zijn omdat belangrijke 

veronderstellingen van de figuratiesociologie later door Elias zijn geëxpliciteerd. In de inleiding van 

zijn "Wat is Sociologie' blijkt, uit een reactie op de ideeën van Auguste Comte over de ontwikkeling 

van kennis, de interesse om de relatie tussen de ontwikkeling van taal, denken en kennis in de 
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vorm van een empirische filosofie te onderzoeken. De Vries heeft die nog te ontwikkelen 

empirische filosofie mogelijk, hij verwijst niet naarde inleiding, opgevat als een ondersteuning voor 

zijn eigen onderscheiding van "beschrijvende" en "verklarende theorieën". De uitwerking die Elias 

later aan de programmatische opmerking heeft gegeven is echter volledig in tegenspraak met de 

opvatting over het ontstaan van betekenissen in de latere filosofie. 

Elias heeft tegen het einde van zijn leven het boek "The Symbol Theory" gedicteerd. Hij 

ontwikkelt daarin een verklarende theorie over de constitutie van betekenissen. De verklaring 

houdt in dat de betekenis die actoren aan talige handelingen geven via socialisatie is vastgelegd: 

"Communication in the form of human speech, communication by means of a language or, in other 

words, by means of socially standardized sound-symbols, presupposes as the normal form of living 

a life in groups". De socialisatie in betekenissen is mogelijk door de biologisch evolutionaire 

ontwikkeling van de mens. Elias vat deze wisselwerking als volgt samen: "This is the hinge point 

in people's development which challenges most unmistakably the widespread belief that life in 

society runs counter to human nature. The biological process provides at this stage a natural 

disposition which can only bear fruit if it is activated by a social process, by older people who 

speak with'each other and with the child, and by an individual learning process'.81 

De Vries heeft het overnemen van de figuratieve benadering van Elias in "Sociale Orde" 

niet verantwoord via een vergelijkende kritiek op het werk van andere sociologen die een oplossing 

voor het dualisme hebben proberen te ontwikkelen. Zo is het opvallend dat er geen aandacht is 

besteed aan de theorie van Parsons die door Elias is bekritiseerd. De sociologen die wel in zijn 

boek worden aangehaald zijn Berger, Durkheim en Schütz. Hij beoordeelt de oplossing die Berger 

heeft ontwikkeld voor het dualisme als een mislukking vanwege de redenen die in het eerste 

hoofdstuk van dit onderzoek al naar voren zijn gebracht. Schütz en Durkheim zijn van belang 

omdat hun werk, aansluitend op Berger, het probleem van twee eenzijdige, naast elkaar staande, 

theoretische stromingen in de sociologie demonstreert.82 Een demonstratieve analyse aan de hand 

van het begrip macht moet exemplarisch zijn voor de meerwaarde van het onderscheid tussen het 

beschrijvende en verklarende niveau in de theorievorming. De resultaten blijven echter mager. De 

Vries herhaalt dat het begrip centraal staat in het werk van Elias. Later vergelijkt hij de 

conceptualiseringen van "macht" van een aantal andere sociologen, zonder in te gaan op de 

verschillen met het werk van Elias en de relatie met de latere filosofie. 

In de komende beoordeling van zijn handelingstheorie ligt het accent op de filosofische 

achtergrond van waaruit het eerste principe is ontwikkeld. Dezelfde accentuering zal gelden voor 

zijn latere publicaties. Deze achtergrond uit 1977 is in vergelijking met recente artikelen complex 

omdat hij "regelgeleid handelen" en het "onderzoekersperspectief' met elkaar tracht te verbinden. 

Door deze combinatie en de gangbare linguïstische interpretatie van Wittgensteins werk is het 

kenmerkende van zijn toepassing van "regelgeleidheid" tot nu toe niet opgemerkt83. Vanwege deze 

complexiteit zal de bespreking van het werk van De Vries uitgebreider zijn dan van Rubinstein. Een 

mogelijk voordeel is dat dit aanvullende aandachtspunten kan opleveren voor de beoordeling van 

71 



De interpretaties van de latere filosofie van Wittgenstein 

de interpretatie van de latere filosofie door Giddens. De afleiding van de inhoud van het eerste 

principe met een mogelijke kritiek zal nu eerst worden besproken. Daarna komen De Vries' latere 

interpretatie en de verschillen aan bod. 

Het eerste principe is drieledig: 

"1.1 Actoren beschikken over regels; zij delen die regels met anderen. 

1.2 Hun gedrag is regelgeleid. 

1.3 Door hun gedrag brengen zij sociale feiten tot stand."84 

Met de eerste twee onderdelen van het principe is de fundering geïntroduceerd van het 

handelingstheoretische alternatief voor het dualisme en daarmee, volgens de interpretatie door 

De Vries van "regel", ook de noodzaak tot het ontwikkelen van een "onderzoekersperspectief'. Het 

eerste onderdeel is afgeleid van Wittgensteins opvatting over regelgeleid handelen. Wat het volgen 

van een regel door een actor inhoudt, wordt uitgelegd met een voorbeeld van Wittgenstein over 

"verwachten". De relatie tussen een "verwachting" en de "vervulling" daarvan is intern: "de 

verwachting is ingebed in een situatie, de "omgeving" verschaft de connectie, die door de regel 

wordt gelegd"85. In het handelen zijn de condities impliciet opgenomen. De vraag wat "een 

verwachting is" is hiermee van het toneel verdwenen. Actoren beschikken weliswaar over regels 

via geheugensporen, maar de betekenis van een handeling is in het moment van het toepassen 

van de regel gegeven, in een gedragswijze en in een eventueel waarnemen daarvan door een 

ander. 

Uit de wijze waarop De Vries het beschikken over een regel omschrijft blijkt dat in het 

moment van handelen een regel tegelijkertijd wordt aangewend en gereproduceerd. Met de eerste 

twee onderdelen van zijn principe wil hij aangeven dat er niet met een analyse van mentale 

verschijnselen naar de verklaring van de betekenis van een handeling kan worden gezocht. De 

socioloog moet in eerste instantie niets anders doen dan regelmatigheden in gedrag en de regels 

die actoren toepassen beschrijven. Pas daarna kan de vraag worden behandeld waarom bepaalde 

afhankelijkheden tussen actoren optreden. Het object van de sociologie is niet, aangezien het 

regelgeleid is, à la Schütz gekenmerkt door mentale processen welke zich bij individuele actoren 

voordoen. Vanuit deze karakterisering kan De Vries eveneens de tegenovergestelde invalshoek 

bekritiseren die bij de typering van het object wordt gebruikt. Dit standpunt is, zoals Durkheim stelt, 

dat het object bestaat uit "sociale feiten" of "representations collectives". De kritiek is verwoord met 

het derde onderdeel van het eerste principe waarmee is aangegeven dat "sociale feiten" niet los 

kunnen worden gezien van een regelgeleid handelen. 

De mogelijkheid om de regel vast te stellen die in het handelen is gevolgd is, volgens zijn 

interpretatie van de latere filosofie, niet weggelegd voor de alledaagse actor. De betekenis van het 

eigen gedrag is niet zonder meer beschikbaar voor de handelende zoals Schütz veronderstelt. Met 

de uitdrukkingswijze van het "beschikken overeen regel" in het eerste onderdeel van het principe 

wordt benadrukt dat actoren gebruik kunnen maken van regels, maar deze in het algemeen niet 

kunnen formuleren. Dit is een taak voor de socioloog. De actor zet het alledaagse handelen voort 
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op grond van een "intuïtieve kennis" van handelingsregels. Daarom moet er het 

"onderzoekersperspectief' worden ontwikkeld waarmee regels kunnen worden beschreven en de 

voorwetenschappelijke kennis van actoren kan worden omgezet in een wetenschappelijke. In 

"Sociale Orde, Regels en de Sociologie" is nergens, met een verwijzing naar de latere filosofie of 

anderszins, beargumenteerd waarom alledaagse actoren een regel niet onder woorden zouden 

kunnen brengen. 

De Vries steunt in algemene zin op Durkheim die als een van de eerste sociologen het 

belang heeft onderkend van institutionaliteit voor de theorievorming. Hij merkt echter op dat het 

handelen van de actor in zijn werk vrijwel is verdwenen en anders moet worden 

geconceptualiseerd. Het verschil tussen een "intuïtieve kennis" van regels en het 

onderzoekersperspectief is door hem verder uitgewerkt met de begrippen "sociale orde" en 

"structuur". Zijn argumentatie verloopt als volgt. Het eerste begrip is voorwetenschappelijk van 

aard en verwijst naar de alledaagse ervaring van actoren die samengaat met institutionele 

handelingspatronen. Alle voorbeelden van "sociale orde" geven aan dat slechts zo kan worden 

gehandeld en niet anders. Het zijn routines als opstaan, scheren of activiteiten als naar school of 

het werk gaan. Deze alledaagse ervaringen vormen voor de socioloog het aanknopingspunt om 

de gevolgde regels te reconstrueren met het begrip structuur. Het hoofdkenmerk van structuur is 

de afwezigheid van handelingsalternatieven.86 

Een ergernis over de "sociale orde" van institutionele handelingspatronen bij alledaagse 

actoren is, zo stelt De Vries, voor de sociologie even relevant als een dageraad in het Oosten voor 

een astronoom. Zij kan als "intuïtieve kennis" slechts een aanleiding vormen om vragen te stellen 

over de "onderliggende structuur" van regels waarover actoren in hun handelen beschikken. Het 

begrip structuur wordt door hem gedefinieerd als het geheel "van regels waarover een actor 

beschikt, maar die hij niet'vrij al of niet kan toepassen".87 Hij neemt het begrip figuratie van Elias 

over omdat een structuur van regels daarmee onderzoekbaar wordt.88 Het is aantrekkelijk om 

regelgeleid gedrag aan de figuratiesociologie te koppelen: die benadering benadrukt de 

verwevenheid van afhankelijkheden tussen actoren zodanig dat de kloof tussen individuen en 

samenleving die zo kenmerkend is voor de sociologische theorievorming uit het zicht verdwijnt. 

In zijn toepassing verwijst "figuratie" naar een waarneembare verwevenheid van gedrag die 

actoren tot stand brengen door het volgen van regels. 

Een belangrijk kenmerk van structuur is dat regels geen vast geheel vormen. Hij geeft tal 

van voorbeelden waaruit blijkt dat haar normale situatie er niet een van rust is met af en toe een 

verandering. Elias noemt dit het "procesmatige karakter" van een figuratie.89 Het nieuwe element 

in de karakterisering van het object van de sociologie door De Vries ten opzichte van Schütz en 

Durkheim is de verbinding van het onderzoekersperspectief met deze veranderlijke intuïtieve 

kennis van actoren over regels. De goede verbinding is volgens hem: "Accepteren dat de common 

sense mede tot de specie van de samenleving behoort, wil niet automatisch zeggen dat de 

onderzoeker op het kompas van die common sense dient te varen. Het houdt echter wel in dat 
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wanneer een onderzoeker zich op common sense oordelen van actoren baseert, het verkeer 

tussen notities van actoren en wetenschappelijke interpretatie nauwkeurig moet worden 

geregeld".90 

De Vries heeft zijn opvatting dat een actor de door hem gevolgde handelingsregel niet 

onder woorden kan brengen toegelicht met de volgende metafoor: "Het leggen van puzzels kunnen 

we wel vergelijken met de manier waarop actoren in een figuratie hun gedrag organiseren".91 Het 

bereik van een figuratie is doorgaans groot. Er is dan, zoals bij een "grote legpuzzel", sprake van 

een institutionele verwevenheid van het handelen van veel verschillende actoren. Men kan in dat 

geval voor het vaststellen van een gevolgde handelingsregel niet op de interpretatie van de actor 

afgaan, omdat het overzicht over de hele structuur bij hem afwezig is. De vergelijking moet 

aangeven hoe voorzichtig men als onderzoeker moet zijn in het aansluiten bij een 

actorinterpretatie. 

Schütz en Durkheim maken hier fouten in door hun karakterisering van het object. De 

eerste met zijn mentalistische vooronderstellingen over het handelen van de individuele actor. Hij 

gaat uit van de betekenis die de actoren aan hun handelingen geven. De noodzaak van het 

onderzoekersperspectief ontgaat hem. Durkheim weigert in zijn theorievorming af te dalen naar 

het handelingsniveau van de actor. Hij heeft het verband tussen onderzoekersperspectief en de 

intuïtieve kennis op grond waarvan actoren over regels beschikken doorgesneden. In Durkheims 

en daarmee vergelijkbare karakteriseringen van het object ligt het accent op de structurele 

beperkingen van het handelen. Met zijn eerste principe kan De Vries duidelijk maken dat een 

regelstructuur het handelen niet alleen beperkt, maar ook mogelijk maakt. Hiermee vervalt zijn 

oplossing voor het dualisme in de sociologie niet in een subjectivistisme, terwijl aan de andere kant 

een conceptualisering van institutionele handelingspatronen mogelijk is. 

Met de metafoor van een grote "legpuzzel" is de connectie tussen het handelen van de 

actor en het onderzoekersperspectief in De Vries' toepassing van de latere filosofie duidelijk 

weergegeven. De onderzoeker zal de "sociale orde" van degenen die bezig zijn met "een stukje" 

vanuit de nodige distantie en op een systematische manier moeten vergelijken om vat op het 

geheel te krijgen.92 Twee gebreken van zijn toepassing van de latere filosofie van Wittgenstein 

vallen echter ook op. Zijn opvatting over regelgeleid handelen spoort niet geheel met de criteria 

die met Hacker en de daarmee verwante auteurs zijn vastgesteld. Volgens hen kan de actor wel 

degelijk naar de door hem gevolgde regel verwijzen. Als men de correcte omschrijving van 

regelgeleid handelen met de door De Vries bedoelde institutionele verwevenheid ook in een 

metafoor zou willen beschrijven, kan het gebruik van een omvangrijk "steigerwerk" als voorbeeld 

worden genomen. 

Hiermee wordt ook duidelijk dat een structuur van regels het handelen niet alleen beperkt, 

maar tevens mogelijk maakt. In de vergelijking met een "steigerwerk" is echter beter rekening 

gehouden met de kenmerken van de horizontale en verticale assen van regelgeleid handelen uit 

de latere filosofie van Wittgenstein. Tijdens het gebruik van de steiger is de "structuur" in haar 
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geheel aan het oog van de actor onttrokken. Een schilder of een bouwvakker kan echter, 

desondanks, het regelwerk in zijn directe omgeving aanwijzen of benoemen als hij het beklimt.93 

Een onvolkomenheid van zowel een vergelijking met een puzzel als een steigerwerk is dat men 

bij het bereik van een figuratie op de eerste plaats aan omvang denkt. Geen van beide metaforen 

maakt het aspect van de veelvuldigheid van een institutioneel handelingspatroon duidelijk. Daarbij 

handelen actoren in vergelijkbare locaties die interdependent zijn. Een voorbeeld van deze 

betekenis van "bereik" is het functioneren op wereldschaal van effectenbeurzen. 

Een tweede tekortkoming van de interpretatie van de latere filosofie door De Vries die met 

de puzzelvergelijking wordt benadrukt is dat de veranderlijkheid van regels onvoldoende door hem 

is uitgewerkt. Hij benadrukt zelf dat regels dit kenmerk hebben. Een structuur is in zijn woorden 

niet "vast". De "stans" waarmee puzzels worden gemaakt suggereert echter het tegendeel. In de 

vergelijking wordt niet duidelijk waardoor een structuur voortdurend verandert. Uit de inhoud die 

hij aan het onderzoekers- en actorperspectief geeft zou kunnen worden opgemaakt dat sociale 

verandering ontstaat als een onbedoeld en ongekend effect van het handelen van de actor omdat 

gevolgde regels niet correct onder woorden kunnen worden gebracht. Daarnaast zouden 

veranderingen in een structuur kunnen ontstaan dankzij de inzichten die vanuit het 

onderzoekersperspectief worden verkregen. De vraag hoe de twee inzichten tot een ander 

handelen door de actor leiden is niet duidelijk. 

In algemene zin omschrijft De Vries het actorperspectief zo dat het verwerven van inzicht 

in de "sociale orde" is voorbehouden aan de onderzoeker. Hij gaat er vanuit dat er enkel informatie 

van de actor naar de onderzoeker gaat. Het is echter een alledaags ervaringsfeit dat zich tussen 

beide perspectieven een informatieve wisselwerking voordoet. Daarin brengen actoren door 

kennisname van onderzoeksresultaten en inzicht in regels veranderingen in hun sociale orde aan. 

Deze verkeersstroom verloopt via de verticale as van de structuur die in Hackers en de daarmee 

verwante interpretaties is opgemerkt. Het kunnen hanteren van regels betekent dat actoren in 

principe een relatie kunnen leggen met taalspelen die op een hoger niveau liggen. 

Toenemend inzicht in een alledaagse regelstructuur kan leiden tot een afname in de 

afhankelijkheid van anderen en daarmee tot een verandering in de "sociale orde". Door in 

algemene zin uit te sluiten dat de actor zijn eigen gedrag correct kan interpreteren en gebruik 

maakt van wetenschappelijke kennis kan De Vries veranderingen in de sociale orde en een 

regelstructuur onvoldoende verantwoorden. Als men het eenrichtingverkeer tussen actor- en 

onderzoekersperspectief in "Sociale Orde, Regels en de Sociologie" wil corrigeren is de juiste 

plaats daarvoor de wijze waarop "structuur" is geïnterpreteerd en gedefinieerd. De kern van de 

definitie is dat actoren over "regels beschikken" maar hun gedrag niet vrij kunnen bepalen. Deze 

omschrijving van structuur die in het overgrote deel van het boek wordt gehanteerd biedt geen 

aanknopingspunt voor een adequate conceptualisering van veranderingen in de autonomie van 

de actor. 
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Een aanknopingspunt ontstaat pas op de allerlaatste pagina's als De Vries een relatie legt 

tussen de begrippen structuur en macht.94 Daar wordt door hem los van de figuratiesociologie een 

definitie van "macht" ontwikkeld. Hij stelt in afwijking van zijn eerdere omschrijving van "structuur" 

dat indien een actor A macht uitoefent over een actor B, "A in staat is B wel of niet bepaalde regels 

te laten volgen". Dit betekent dat A vrij tussen regels kan kiezen maar B niet. Het grote verschil 

tussen deze opvatting over "macht" en de eerdere definitie van "structuur", is dat de "machtige" 

actor in een structuur keuzes kan maken. Het is, vanwege het sterke beroep dat in de rest van 

"Sociale Orde, Regels en de Sociologie" op de figuratiesociologie is gedaan, niet alleen 

merkwaardig dat pas in het laatste gedeelte "structuur" met "macht" wordt verbonden, maar ook 

dat dit buiten de sociologische benadering van Elias om gebeurt. Volgens Elias is "macht" 

onlosmakelijk verbonden met de wederzijdse afhankelijkheden waardoor de interactie tussen 

actoren wordt gekenmerkt.95 

Verder merkt Elias op dat hoe sterk iemand in zijn gedrag ook van een ander afhankelijk 

is, omgekeerd geldt dat hij de gedragsmogelijkheden van die ander, hoe gering ook, kan beperken. 

Met andere woorden, de slaaf heeft ook macht over zijn meester en een baby, eigenlijk al voor de 

geboorte, over de moeder. Als men de nieuwe definitie van "macht" door De Vries en de 

omschrijving van Elias met elkaar vergelijkt valt op dat volgens de laatstgenoemde, in een proces 

van machtsuitoefening, sprake is van een tweezijdigheid in de betrekking. Ook de "onderliggende" 

partij kan in zekere mate zijn gedrag bepalen. In De Vries' omschrijving doet zich daarentegen een 

eenzijdigheid voor omdat alleen A kan kiezen. Vanuit Elias' formulering kan rekenschap worden 

gegeven van de mogelijkheid dat een actor op een of andere wijze, bijvoorbeeld door de 

toepassing van sociaal wetenschappelijk kennis, een inzicht in zijn "beschikken over regels" 

verwerft waardoor zijn afhankelijkheid van de ander kan afnemen. 

De omschrijving van "macht" door Elias kan gecombineerd worden met het uitgangspunt 

dat de actor de regel die is gehanteerd wel degelijk onder woorden kan brengen. Dan ontstaat het 

beeld dat weliswaar bij de actoren A en B in het handelen de condities waaronder dat plaatsvindt 

doorgaans stilzwijgend zijn opgenomen, maar zij zich daar allebei, zoals bij de beklimming van het 

"steigerwerk", in beperkte mate van bewust kunnen worden. Dit discursieve vermogen is een 

belangrijke machtsbron die een leidraad is bij het zoeken naar een verklaring voor het verschil in 

de onderlinge afhankelijkheid dat zich in hun relatie voordoet. Deze interpretatie sluit aan bij de 

taak die De Vries voor de sociologie heeft geformuleerd, volgens welke allereerst de gevolgde 

regels moeten worden beschreven. Daarna moet worden verklaard waarom deze en geen andere 

regels zijn gevolgd. Hij ontleent de betekenis van "structuur" aan de figuratiesociologie en merkt 

in "Sociale Orde" niet de inhoud op die volgens de latere filosofie toekomt aan dit begrip. Een 

consequentie van de correctie van zijn omschrijving van "structuur" is dat veranderingen daarin 

niet alleen tot stand komen als onbedoelde gevolgen van het handelen van actoren, maar mede 

op grond van hun interpretatie. Dit geldt ook als er geen verandering in dat handelen optreedt. Een 
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actor kan gebruik blijven maken van dezelfde beperkte opties die vóór een verworven inzicht 

bestonden. 

De methodologische consequenties van een handelingstheoretisch uitgangspunt in de 

sociologie vallen buiten het kader van dit hoofdstuk. Vanwege de verwevenheid in "Sociale Orde, 

Regels en de Sociologie" tussen de interpretatie van de latere filosofie van Wittgenstein en de 

ontwikkeling van het onderzoekersperspectief ligt het echter voor de hand om hier kort op in te 

gaan. Een consequentie van het handelingstheoretisch uitgangspunt in de latere filosofie is, zo 

benadrukt De Vries, dat veel aandacht moet worden besteed aan de ontwikkeling van 

"beschrijvende" theorieën. In algemene zin houdt de net gegeven correctie van zijn omschrijving 

van het begrip structuur een relativering in van het onderscheid tussen "verklarende" en 

"beschrijvende" theorieën. 

Bij de eerste soort theorieën zou men zich vanuit het onderzoekersperspectief moeten 

richten op het vaststellen van afhankelijkheden tussen actoren. Nu het interpretatief vermogen van 

actoren anders en potentieel groter is dan door De Vries wordt verondersteld en het wel of niet 

kiezen tussen handelingsalternatieven in een bepaalde mate binnen het bereik van elke actor ligt, 

kunnen de twee soorten van theorievorming alleen analytisch van elkaar worden onderscheiden. 

Bij de vraag waarom bepaalde regels worden gevolgd kan niet voorbij worden gegaan aan de 

reactie vanuit het actorperspectief op wetenschappelijke generalisaties. Met andere woorden: in 

een conceptualisatie van structuur moet de interpretatie van regels door actoren zijn verantwoord. 

Behalve dit punt zijn verder uit de bespreking van het werk van De Vries tot nu toe de volgende 

aandachtspunten naar voren gekomen: Wat houdt het bereik van regelgeleid handelen in en wat 

is de plaats van het begrip macht in een institutionele handelingstheorie. 

In de toepassing uit 1989 van de latere filosofie heeft De Vries zijn positie op een aantal 

belangrijke punten gewijzigd. Deze aanwending is wetenschapssociologisch. Hij wijkt niet af van 

het standpunt uit 1977 dat de aard van het handelingsproces van alledaagse actoren logisch niet 

verschilt van dat van wetenschappers. In 1991 is nog een artikel over de latere filosofie 

geschreven dat geheel filosofisch van opzet is. Op dit artikel hoeft niet uitgebreid te worden 

ingegaan. De inhoud betreft een belangrijke argumentatielijn in de latere filosofie; de kritiek van 

Baker en Hacker op de interpretatie van Kripke van het "private language argument" is zijn 

belangrijkste inspiratiebron.96 Hij wijkt daar niet vanaf en onderschrijft, kort gezegd, het 

"intemalisme" in de latere filosofie waardoor elke epistemologie overbodig is geworden. De 

"harmonie" tussen taal en werkelijkheid is met het regelgeleid handelen gegeven. Zij kan niet via 

de correspondentie tussen een object en een afbeelding daarvan tot stand worden gebracht. In 

het artikel staat het begrip een "practice" van handelen centraal. De Vries bespreekt, evenmin als 

in "Sociale Orde", de filosofische inhoud van concepten als "structuur" of een "techniek" van 

handelen.97 

Uit de wetenschapssociologische toepassing van de latere filosofie uit 1989 komen een 

correcte wijze van handelen en het onder woorden kunnen brengen van een regel als twee 
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kenmerken van regelgeleid handelen naar voren. De Vries laat in een vergelijking de kenmerken 

van de moderne wetenschapsfilosofie uitkomen. Als achtergrond heeft hij eerst de traditionele 

benadering geschetst die uitgaat van de correspondentietheorie over de waarheid van uitspraken. 

De moderne wetenschapsonderzoeker richt zich niet, zo stelt hij met de wetenschapsethnoloog 

Bruno Latour, op "ready-made science" maar op "science in action".98 "Feiten" vormen volgens 

Latour het eindpunt van het wetenschappelijk handelen. Zij hebben slechts betekenis gezien de 

beheersing van tal van handelingspraktijken in en rond het doen van onderzoek die met elkaar 

verweven zijn. Er bestaan overeenkomsten en verschillen tussen de wetenschapsbenadering van 

Thomas Kuhn en Latour. 

Beiden leggen de nadruk op het handelen van wetenschappers. Kuhn wijst op de 

socialiserende invloed van het leerboek en het practicum. Studentonderzoekers raken daardoor 

vertrouwd met vaardigheden als het juist inschatten van de betekenis van "marges" tussen 

meetresultaten en van de presentatie van metingen. Een belangrijk verschil tussen beide auteurs 

bij dit accent is echter dat Latour het actuele wetenschappelijk handelen volgt, terwijl Kuhn een 

betekenis toeschrijft aan het eindresultaat daarvan, zoals vervat in een leerboek, en veronderstelt 

dat dit als voorbeeld het gedrag beïnvloedt. Het verschil tussen hen komt neer op het hanteren van 

een handelingstheorie ofwel van een socialisatietheorie. De Vries heeft zelf als een voorbeeld het 

tot stand komen van de bevindingen van de natuurwetenschapper Boyle uitgewerkt. Daaruit blijkt 

dat niet alleen de beheersing van een wetenschappelijke technologie en het kunnen hanteren van 

verfijnde apparatuur tot zijn ontdekkingen hebben geleid, maar evenzeer het op een bepaalde 

manier kunnen schrijven, discussiëren en omgaan met collega-onderzoekers. Met Latours aanpak 

kan de institutionele samenhang en betekenis van een wetenschappelijke handeling worden 

beschreven. Daar behoren ook publikatiestrategieën en allerlei andere vormen van beïnvloeding 

van de omgeving toe. Door de beheersing van institutionele handelingspatronen van 

wetenschappelijke actoren te volgen en te beschrijven wordt vastgesteld waar de betekenis van 

"feiten" op berust." 

De Vries verduidelijkt met een metafoor de verwantschap die er tussen deze 

handelingspraktijken bestaat voorwetenschappelijke onderzoekers. De vergelijking is ontleend aan 

de Philosophical Investigations: 

"Wetenschappelijke tradities ontlenen hun sterkte, net als een draad, niet aan een of andere vezel 

die door de hele lengte van de draad loopt, maar juist aan het grote aantal vezels dat elkaar 

overlapt."100 

Hij citeert de paragraaf over de "Familienähnlichkeiten". Na het citaat geeft Wittgenstein 

nog een voorbeeld van het door Hilmy onderscheiden tegenfeitelijk taalspel voor het geval een 

lezer tegenwerpt dat er toch een kern bestaat in de "Ähnlichkeiten". Hij schrijft: 
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"So würde ich antworten: hier spielst du nur mit einem Wort. Ebenso könnte man sagen: es läuft 

ein Etwas durch den ganzen Faden, —nämlich das lückenlose Übergreifen dieser Fasern." 

In 1977 kan het actorperspectief niet zonder meer worden geaccepteerd. Later lijkt zijn 

standpunt veranderd te zijn: de alledaagse betekenissen kunnen in principe correct zijn. De 

omkering in zijn positie houdt in dat het handelen in, bijvoorbeeld, het laboratorium of op straat in 

plaats van een "aanleiding" het vertrekpunt in het onderzoek is geworden. Door de structurele 

verwevenheid van handelingsregels te beschrijven stelt men de context vast waarmee de 

betekenis tot stand is gebracht. 

Zijn interpretatie van de latere filosofie uit 1977 klopt dat de beheersing van regels blijkt uit 

het kunnen voortzetten van gedrag en de relatie tussen handeling en betekenis logisch intern is. 

Dit is het verschil met Rubinsteins pragmatisch filosofische duiding. Het is voorts juist dat 

handelingen veelal non-verbaal zijn en de gevolgde regels impliciet blijven. De interpretatie is 

echter niet correct in de vooronderstelling dat de actor een regel niet kan formuleren. In "Sociale 

Orde, Regels en de Sociologie" is de actor "onmondig" gemaakt. De verticale as uit Wittgensteins 

"logic of meaning" is in het actorperspectief afwezig. Slechts vanuit het onderzoekersperspectief 

kunnen de regels van het handelen worden vastgesteld. Vanwege deze onvolledige interpretatie 

heeft hij in zijn oorspronkelijke benadering van een "verwevenheid" van regels geen duidelijk 

verband kunnen leggen tussen de regels van een concrete handelingspraktijk en een figuratie. 

Als De Vries later naar het "lückenlose Übergreifen" van de vezels verwijst, wordt duidelijk 

waarom individuele en collectieve handelingspraktijken niet tegenover elkaar staan; Boyle is zich 

bij zijn sociale en literaire activiteiten bewust van de algemene uitwerking daarvan. Alhoewel hij 

daarbij de begrippen techniek en structuur van handelen niet hanteert, blijkt dat de interpretatie 

die nu aan de latere filosofie wordt gegeven heel dicht tegen de inhoud aanligt die Hacker en de 

daarmee filosofisch verwante auteurs aan deze begrippen geven. De Vries heeft de relatie tussen 

sociale theorievorming en de latere filosofie niet goed kunnen leggen. Op de drie principes uit 1977 

is later niet meer ingegaan. Dit betekent dat een aandachtspunt voor de beoordeling van de 

toepassing door Giddens van de latere filosofie blijft staan: hoe kan in de sociologie de door 

Wittgenstein bepleite wetenschappelijke kennisvorming mogelijk worden gemaakt? Verder is 

belangrijk of "macht" op een consistente wijze in de institutionele handelingstheorie is opgenomen. 

Een laatste beoordelingscriterium voor de analyse van zijn toepassing van de latere filosofie is of 

de "verticale as" van Wittgensteins logic of meaning sociologisch is verantwoord. 

Gezien de beoordelingscriteria die aan de latere filosofie zijn ontleend is de titel van Ter 

Harks boek "Beyond Inner and Outer" een verantwoord motto voor Giddens' institutionele 

handelingstheorie. Een intern standpunt over de constitutie van betekenis en een structuurbegrip 

dat in overeenstemming is met de latere filosofie zijn aanwezig. Hiermee voldoet hij geheel aan 

de criteria die bij de twee andere auteurs uit de "tweede" richting zijn gehanteerd. De 
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handelingstheorie overstijgt het dualisme in de sociale wetenschappen. Met de plaats die hij aan 

het begrip intentie geeft wijst hij elk mentalisme af. "Conventies" komen in zijn werk niet voor als 

zijnde constitutief voor betekenissen. Hetzelfde geldt voor "socialisatie". Dat is opmerkelijk omdat 

Giddens nauwelijks aan de hand van paragrafen van de "Philosophical Investigations" en niet uit 

andere daarna verschenen teksten argumenteert. Hij bouwt het fundament van de institutionele 

handelingstheorie op met korte en concluderende verwijzingen naar Wittgensteins latere werk. 

Giddens zet zich daarin aftegen een linguïstische interpretatie van de latere filosofie.101 Hij biedt 

in plaats daarvan geen pragmatisme aan zoals Rubinstein. In het eerste hoofdstuk is al opgemerkt 

waarom dit uitgangspunt tot nu toe niet is opgemerkt. Zonder de onderscheidingen die hier zijn 

vastgesteld in aanmerking te nemen gaat iedereen er vanuit dat hij de latere filosofie sociaal-

linguïstisch interpreteert. Vervolgens gaan critici ertoe over om op deze Wittgensteiniaanse 

fundering van eigen fabrikaat en op zijn sociale theorievorming aanmerkingen te maken. Margaret 

Archers aanpak, in het eerste hoofdstuk aangehaald, is hier een pregnant voorbeeld van. 

De niet-epistemologische kenmerken van zijn institutionele handelingstheorie komen met 

het citaat hieronder overeen. Baker en Hacker lichten daarin toe wat Wittgenstein onder het volgen 

van een regelgeleide "practice" verstaat. Zij verwijzen daarmee naar de potentialiteiten van 

regelgeleid handelen: 

"And most important of all, it is following a rule which Wittgenstein called a practice (§202). This 

is all perspicuous if we bear in mind the contrast between following a rule and merely acting in 

accord with it. A person can be said to follow a given rule only if his behaviour is sufficiently 

complex and regular to make it intelligible to describe his actions as manifesting understanding of 

the rule and the intention to act in conformity with it. This in turn makes sense only against a 

background of his mastery of a distinctive range of techniques, skills or customary practices, since 

otherwise he cannot exhibit any of the abilities essential to the possibility of his following the 

rule."102 

Vanwege het geheel aan "abilities" waar het feitelijk waarneembaar gedrag op berust, verbindt 

Wittgenstein het volgen van een regel met "practice", "use" of "institution". Giddens geeft dezelfde 

inhoud aan institutioneel handelen. Het uitgangspunt van zijn handelingstheorie wordt duidelijk in 

de constatering waarin de "late" filosofie van Wittgenstein verschilt van de "vroege": 

"what cannot be said is what has to be done: the meanings of linguistic items are intrinsically 

involved with the practices that comprise forms of life".'03 

Een betekenis komt tot stand door de beheersing van een techniek. Tussen de begrippen uit 

Giddens' handelingstheorie als "practical", "discursive consciousness" en "structure" bestaat een 

interne relatie. Het "to be done" is de inhoud van het "practical consciousness". Na zijn kritiek op 
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een psycho-linguïstische betekenistheorie, die al in het eerste hoofdstuk is besproken, wordt geen 

alternatieve theorie met een sociale grondslag ingevuld in de latere filosofie. Regelgeleidheid in 

deze filosofie en volgens Giddens impliceert, in tegenstelling tot de veronderstelling in deze 

linguïstische benaderingen, dat de betekenis van een bepaalde wijze van handelen niet met één 

regel kan worden verbonden. 

"Rules generate, or are the medium of the production and reproduction of, practices. A rule is thus 

not a generalisation of what people do, of regular practices."104 

"What cannot be said" houdt niet in dat betekenis ontoegankelijk is voor de actor. De regel 

op grond waarvan is gehandeld kan later onder woorden worden gebracht. Dat is de betekenis van 

de interne relatie tussen regels en practice.105 Het onder woorden brengen wordt alleen beperkt 

door de mate waarin een structuur van regels gesedimenteerd is. Het vermogen tot penetratie van 

de verschillende lagen verschilt per actor. Hiermee hangen machtsverschillen in het handelen 

tussen mensen samen. Deze formulering van regelgeleid gedrag benadert de inhoud van de latere 

filosofie veel meer dan De Vries' oorspronkelijke versie. Verder onderscheidt zijn sociale 

theorievorming zich met de afwijzing van sociaal-linguïstische en andere verklaringen van het 

ontstaan van betekenis doorslaggevend van de duidingen van de latere filosofie uit de "eerste" 

richting en van Rubinstein. 

Het structuurbegrip dat Giddens ontwikkelt is autonoom. Een structuur van regels bestaat 

volgens hem slechts in en door het handelen als een "practice". Hij omschrijft structuur als: 

"the medium and outcome of the conduct it recursively organizes; the structural properties of social 

systems do not exist outside of action but are chronically implicated in its production and 

reproduction".106 

Het "practical" en het "discursive consciousness" laat, net als de "logic of meaning" van 

Wittgenstein, een horizontale richting zien van fundamentele taalspelen en een verticale die men 

inslaat bij het geven van interpretaties, rechtvaardigingen en vergelijkbare spelen. Een interpretatie 

kan een regel veranderen. Een structuur van regels is dus dynamisch. Volgens zijn theorie over 

institutionaliteit hebben nonverbale betekenissen een belangrijke plaats in het sociale leven. De 

fundamentele taalspelen waarmee het handelen aanvangt zijn in de dynamische theorie van 

Giddens, net als bij Wittgenstein, niet sceptisch. Hij volgt evenmin als De Vries een 

epistemologische benadering. 

Wittgenstein merkt op dat de hantering van een techniek gepaard gaat met een gevoel van 

zekerheid. Giddens gebruikt daar het begrip "trust" voor. Ook hiermee wordt geen sociologische 

of psychologische basis aan de betekenis van gedrag gegeven. Vertrouwen is het resultaat van 

routinematig handelen door mensen. Het kan daarom altijd overgaan in onzekerheid: 
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"The orderliness of day-to-day life is a miraculous occurence, but it is not one that stems from any 

sort of outside intervention; it is brought about as a continuous achievement on the part of 

everyday actors in an entirely routine way. That orderliness is solid and constant; yet the slightest 

glance of one person towards another, inflexion of the voice, changing facial expression or 

gestures of the body may threaten it".107 

De opmerking dat de soliditeit van het sociale leven praktisch altijd breekbaar is, geeft aan met 

welk een intelligentie alledaags routinematig handelen tot stand komt. Op een daadwerkelijke 

onzekerheid volgt veelal interpretatie van gedrag. 

Zekerheid en vertrouwen gaan ook samen met het handelen in een dialoog. Giddens' 

dialoog is niet gebaseerd op sociale "deugden" zoals Meyerson stelt.108 Net als bij de interactie 

tussen de eerste en de derde persoon in de latere filosofie van Wittgenstein kan dialogisch worden 

gehandeld op grond van de beheersing van een structuur van regels. Giddens heeft met zijn 

conclusies over de hoofdpunten van de latere filosofie als enige van de sociologische auteurs de 

roos geraakt. De daaraan ontleende inzichten zijn fundamenteel voor zijn overstijging van de 

problematiek van het dualisme in de sociale wetenschappen. Hij baseert zich, in tegenstelling tot 

bijvoorbeeld Gilbert die van secundaire literatuur gebruik maakt, direct op deze filosofie. Net als 

bij de andere auteurs die hier zijn besproken wordt niet precies duidelijk waarom hij in deze richting 

heeft geschoten. Giddens vermeldt wat citaten en voornamelijk conclusies. Hilmy's metafoor van 

het moeilijke schot maakt duidelijk dat een verantwoorde onderbouwing in de tijd waarin hij zijn 

inzichten ontwikkelde zonder gebruik te kunnen maken van de manuscripten onmogelijk was. Dat 

hiaat is hier opgevuld door de resultaten van de vergelijkende beoordeling van de latere filosofie. 

In literatuur over Giddens bestaat een algemene neiging tot een misverstaan van zijn werk. 

Dit komt door de invloed van het dualisme op de theorievorming. Men herkent zijn werk niet, past 

het toe vanuit een ander standpunt en wringt het zo in een "pigeonhole" waar Hacker naar heeft 

verwezen. Als het uitgangspunt van de "discourse" analyse is bijvoorbeeld geformuleerd: "The 

single indivisible object of discourse analysis is the social production of meaning".109 Vervolgens 

wordt zijn werk in dit vanzelfsprekende kader aangehaald alsof hij deze sociale constitutie van 

betekenis onderschrijft .11° Men gaat niet na, zoals in het volgende hoofdstuk, wat hij bijvoorbeeld 

onder "knowledgeability" verstaat. 

Uit de negatieve beoordelingen blijkt dat het argumentatief hiaat in Giddens werk tussen 

filosofisch uitgangspunt en sociologische uitwerking door blijft werken. Men gaat voorbij aan de 

inhoud van zijn handelingstheoretisch uitgangspunt ofwel men probeert het sociologisch 

conceptueel kader dat hij op grond daarvan heeft ontwikkeld epistemologisch te begrijpen vanuit 

de gangbare en onjuiste interpretatie van Wittgensteins latere werk. In de eerste vorm van kritiek 

wordt geconcludeerd dat de epistemologische basis van zijn sociologische theorievorming nog 

moet worden ontwikkeld. Voor de tweede vorm van kritiek is Archer als een voorbeeld genoemd. 

In positieve beoordelingen gaat men ook voorbij aan Giddens' handelingstheoretisch uitgangspunt 
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en probeert men het hiaat op te vullen. Een duidelijk voorbeeld van zo een poging is Ira Cohen die 

een door velen gevolgde inleiding en toelichting op zijn werk heeft geschreven. Voor de opvulling 

van de ontbrekende epistemologie sluit Cohen aan bij de eerste interpretatie van de latere filosofie 

door Coulter. 

In het volgende hoofdstuk zal de bespreking van Giddens' werk gericht zijn op de 

consistentie van de uitwerking van zijn handelingstheoretisch uitgangspunt. De vraag naar de 

mogelijkheden die een institutionele handelingstheorie biedt is helemaal beantwoord indien, in de 

terminologie De Vries, duidelijk is hoe daarmee een "onderzoekersperspectief' kan worden 

ontwikkeld. Archers kritiek dat empirische theorievorming op grond van Giddens' conceptueel 

kader niet mogelijk is, is dan gepareerd . 
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1. Gunsteren, H.R. van (1976). The quest for control. London: John Wiley, p. 110. 

2. Coulter omschrijft de interpretatie van Wittgensteins filosofie op dit punt als volgt: "In Wittgenstein's 

analysis, whatever experiences may accompany a person's performances in puzzle-solving, 

translating, arguing etc., none of them could constitute the understanding that may be achieved" en 

in een toelichting: "The criteria for understanding, for having understood, cannot be private, inner 

mental or experiential states or processes, but must be scenic; if theorists try to contemplate the 

'meaning' or fix a 'referent' for the word 'understanding' out of contexts instead of examining it, along 

with its other participles, as a tool or signalling device in avowals and ascriptions in commonsense 

discourse, they will tend to conjure up quite inappropriate and methaphysical positions about it; it will 

appear esoteric if désengagea from its conventional tolerances for use in public communciation!" 

Coulter, J. (1979). The social construction of mind: studies in ethnomethodology and linguistic 

philosophy, p.38-39. Giddens uit de "tweede richting" schrijft over "the central insight of Wittgenstein", 

dat "private mental experiences" niets te maken hebben met de intentionaliteit of de betekenis van 

een handeling. Giddens, A. (1979). Central problems in social theory, p.41. Zie verder met betrekking 

tot de interpretaties van de latere filosofie op dit punt in de "eerste richting" Gilbert, M. (1989). On 

Social Facts, p.112, Gunsteren H.R. van, (1976), The quest of control, John Wiley, p.121 en in de 

"tweede richting" D. Rubinstein, (1981). Marx and Wittgenstein: social praxis and social explanation, 

London: Routledge and Kegan Paul, p.99, Vries, G. de (1977). Sociale orde, regels en de sociologie, 

Meppel: Boom, p.97. 

3. Een overeenstemming over het standpunt dat Wittgenstein bekritiseert is niet alleen bij de hier 

getypeerde twee richtingen aanwezig, maar algemener in de sociologie. Men ziet de latere filosofie 

als een aanzet tot de bestudering van aspecten van het alledaags taalgebruik. Wittgenstein wordt 

meer om deze eerste "aanzet" gewaardeerd, dan om de geïntroduceerde concepten of methodische 

benadering die hij heeft geïntroduceerd. Voor een uitwerking van het linguïstisch filosofische thema 

waarop Wittgenstein zou hebben geattendeerd wordt verwezen naar andere alledaagse taalfilosofen 

als Austin en Searle of iemand uit de linguïstische pragmatiek als Wunderlich. Op de betekenis van 

regelgeleid handelen als een "techniek" heeft men in brede kring in het geheel geen acht geslagen. 

Jürgen Habermas is een belangrijk vertegenwoordiger van de in de sociale wetenschappen 

algemeen onderschreven interpretatie van de latere filosofie. Het begrip '"regelgeleid handelen" in 

de betekenis van Wittgenstein, komt daarin niet voor. Exemplarisch voor de wijze waarop rond de 

beide richtingen het belang van de latere filosofie voor de theorievorming in de sociale 

wetenschappen wordt ingeschat is een bespreking door Dallmayr, die tevens een overzicht van de 

relevante literatuur geeft. Zie voor dit voorbeeld van de algemene perceptie van de latere filosofie: 

Dallmayr, F.R. (1984). Language and politics: Why does language matter to political philosophy. 

University of Notre Dame Press. 

I. De constatering van een sociaal-linguïstische lijn is gebaseerd op: Baker, G.P. & Hacker, P.M.S. 

(1984b). Language, sense and nonsense, Oxford: Basil Blackwell en Hintikka, M.B. & Hintikka, J. 

(1986). Investigating Wittgenstein, Oxford: Basil Blackwell, p.236. De beoordeling door de Hintikka's 

84 



Noten hoofdstuk 2 

van de latere filosofie is beperkt. Zij gaan op veel onderdelen van de nalatenschap niet in. Zo hebben 

zij geen aandacht geschonken aan het begrip levensvorm dat bij de interpretatie en toepassing van 

de latere filosofie in beide richtingen een rol speelt. De Hintikkas vermelden echter veel 

tekstfragmenten waardoor de sociaal linguïstische lijn duidelijk wordt, zoals van Stegmüller, W., 

Fogelin, R., Dummett , M., Strawson, P.F. Een specifieke invulling is gegeven door filosofen als 

Albritton R., (1959). On Wittgenstein's use of the term 'criterion', Journal of Philosophy, 36, 845-857, 

Kripke, S. (1982), Wittgenstein: on rules and private language, Oxford: Basil Blackwell, Malcom, N. 

(1963). Knowledge and certainty, New Yersey: Englewood Cliffs en Cavell, S. (1969). Must we mean 

what we say. New York: Charles Scribner's Sons. Een gemeenschappelijk kenmerk van 

karakteriseringen van het object van de sociologie door Van Gunsteren, Coulter en Gilbert is, dat hun 

toepassing van de latere filosofie in belangrijke mate is gebaseerd op het werk van een of meer van 

de vier laatst genoemde filosofen. 

5. Het verschil in opvatting over de constitutie van betekenis houdt in dat in de beide "richtingen 

verschillende argumenten genoemd worden voor het afwijzen van een psycho-linguïstische 

benadering (Zie noot 2.) 

De feitelijk juiste argumentatie is al enige tijd geleden door Budd samengevat. Door een nauwgezette 

analyse van inmiddels gepubliceerde "typescripts" komt hij tot dezelfde slotsom als Hacker en de 

andere filosofen die zich op de manuscripten baseren: "In particular, the notion of what a person 

means does not impose the requirement that someone who means something should possess a 

mental apparatus the condition of which reflects what he means; and so it does not require that a 

person's ability to master a language should be causally explicable by reference to the nature of his 

mental apparatus", (accentuering C.N.) Budd, M. (1989). Wittgenstein's philosophy of psychology. 

London: Routledge, p.33. Zie ook: Budd, M. (1984). Wittgenstein on meaning, interpretation and 

rules. Synthese, 58, 303-323. 

Het onderscheidende kenmerk van de "tweede richting" is dat een causale verklaring van betekenis 

in het algemeen wordt afgewezen. De "eerste richting" gaat er vanuit dat Wittgenstein niet alleen naar 

een verklaring is blijven zoeken, maar ook een sociaal-linguïstische verklaring heeft kunnen 

aanwijzen in plaats van de psychologische. 

6. De ontwikkeling van thema's in de interpretatie van de latere filosofie is nog niet systematisch 

onderzocht. De uitdaging is tot nu toe geweest om vast te stellen wat die filosofie inhoudt. Het 

onderscheid tussen omgevings- en handelingscriteria wordt in de loop van de tijd gemaakt. De 

toepassingen van Wittgensteins filosofie door de sociologen uit de eerste richting kunnen binnen 

deze ontwikkeling worden geplaatst. Vanwege een sterke nadruk die in de linguïstische stroming 

wordt gelegd op sociale criteria bij het ontstaan van betekenissen wordt deze interpretatie van de 

latere filosofie aangeduid als de "criterionistic school". De eerste auteurs van de filosofische 

interpretatieschool zijn Albritton, R. (1959), zie noot 4, en Malcolm, N. (1963) Knowledge and 

certainty. New Jersey: Englewood. Zij leggen de nadruk op omgevingscriteria. Een eerste 

commentaar op deze interpretatie van de latere filosofie is afkomstig van Stanley Cavell. Het heeft 

enige tijd bij geïnteresseerden gecirculeerd. Zijn kritiek is onduidelijk in wat Wittgenstein dan wel 

bedoeld zou hebben. Een eerste neerslag van dit manuscript is : Cavell, S. (1969). Must we mean 
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what we say. New York: Charles Scribner's Sons. Gezien de bekendheid van de oorspronkelijke 

tekst is Cavell later overgegaan tot volledige publicatie. Cavell, S. (1979). The claim of reason. 

Clarendon Press. In volgende publicaties van de "critionistic school" wordt verwezen naar 

handelingscriteria. Voorbeelden hiervan zijn: Canfield, J.V. (1981). Wittgenstein's philosophy of 

psychology. London: Routledge. Kripke, S.A. (1992). Wittgenstein: On rules and private language. 

Oxford: Basil Blackwell. Hacker, P.M.S. (1972). Insight and illusion: themes in the philosophy of 

Wittgenstein. Oxford: Oxford University Press. 

Kritiek op deze toepassing van het begrip criterium is gegeven door: Hacker, P.M.S. (1986). Insight 

and illusion: themes in the philosophy of Wittgenstein, rev. ed. Oxford: Oxford University Press. 

Hacker, P.M.S. (1990). Wittgenstein meaning and mind: an analytical commentary on the 

philosophical investigations. Vol. 3. Oxford: Basil Blackwell. Malcom, N. (1986). Nothing is hidden: 

Wittgenstein's criticism of his earlier thought. Oxford: Basil Blackwell. Hänfling, O. (1986). Criteria, 

conventions and other minds. In: Shanker, S. (Ed.), Ludwig Wittgenstein, critical assessments, 2, 

226-239. Beckenham: Croom Helm. Hänfling, O. (1989). Wittgenstein's later philosophy. London: 

MacMillan Press. Van Gunsteren benadrukt omgevingscriteria, terwijl Gilbert naar handelingscriteria 

verwijst. Coulter komt eerst met Van Gunsteren overeen. Later neemt hij een aparte positie in. 

7. "Theorie" in deze omschrijving verschilt met het "Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse 

taal". Daar staat onder het lemma "de grondregels van een techniek of kunst". De handelingstheorie 

van Giddens bestaat niet uit vaste "grondregels". Regels zijn veranderbaar. Een "techniek" is de 

kunst van het aanwenden van dit soort regels. 

8. Het exemplarische van het werk van Van Gunsteren valt op vanwege het verschil met Amerikaanse 

auteurs uit dezelfde periode die zich ook aan een sociaal wetenschappelijke toepassing van de latere 

filosofie hebben gewaagd. Daarin is geen sprake van een algemene handelingstheorie, maar van 

de analyse van de linguistisch-historische achtergrond van specifieke concepten als "legitimiteit" of 

het ontstaan van een politicologische benaderingswijze in de filosofie. Voorbeelden zijn John Danford 

en Hannah Pitkin. De laatstgenoemde auteur behoort tot de kring van belangstellenden waarin het 

manuscript van Cavell circuleerde (zie noot 6). Zij is door zijn werk geïnspireerd. Danford is op zijn 

beurt weer gestimuleerd door haar aanpak. Danford en Pitkin hebben de optiek van de eerste 

richting, dat betekenissen theoretisch moeten worden verklaard. 

9. Een belangrijke reden voor de verandering in Coulters benadering is het uitkomen in 1986 van een 

"revised edition" van "Insight and Illusion" uit 1972 van: Hacker, P.M.S. (1986). Insight and illusion: 

themes in the philosophy of Wittgenstein, rev. ed. Oxford: Oxford University Press. Het onderwerp 

van het boek is een introductie van de belangrijkste thema's van de "Tractatus Logico-Philosophicus" 

en de "Philosophical Investigations". In de heruitgave is de tekst van dit boek grotendeels 

herschreven vanwege een verandering van het uitgangspunt vanwege de eerste resultaten van het 

vergelijkende onderzoek in de filosofische nalatenschap van Wittgenstein naar de historische 

achtergrond en de logische samenhang van de paragrafen uit de "Philosophical Investigations". De 

eerste twee delen met de resultaten van deze studie zijn door Baker en Hacker geschreven, het 

derde en vierde deel alleen door Hacker. In 1980 komt het eerste boek uit. In het volgende worden 

de eerste bevindingen aangevuld en begint een duidelijk beeld te ontstaan. De resultaten in dit 

86 



Noten hoofdstuk 2 

tweede deel hebben tot de volledig "revised edition" van "Insight and Illusion" geleid. Wanneer 

respectievelijk in 1990 en 1996 de twee volgende delen van de verder alleen door Hacker 

uitgevoerde analyse van de "Filosofische onderzoekingen" uitkomen is uiteindelijk een volledig beeld 

ontstaan van verschillende betooglijnen in de paragrafen 1 tot en met 693 van de Philosophical 

Investigations. 

De eerste publikaties van Coulter op het gebied van een handelingstheorie zijn geheel gebaseerd 

op de oorspronkelijke uitgave van "Insight and Illusion". In zijn "Mind in Action" uit 1989 is gedeeltelijk 

akte genomen van de inhoud van de heruitgave door Hacker. In dit boek brengt Coulter ten opzichte 

van zijn eerder werk wel een aantal begripsmatige veranderingen aan, maar volgt hij de radicale 

omzwaai van Hacker niet. Met zijn veranderingen verlegt Coulter de richting waarin naar een 

verklaring voor het kunnen hanteren van betekenissen moet worden gezocht. Kennelijk vat hij de 

kritiek in de "revised edition" op de verschillende richtingen waarin naar een verklaring is gezocht 

voor betekenisverlening niet op als de afwijzing van welke verklaring dan ook op dit gebied. Het 

afwijzen door Wittgenstein van elke benadering in die richting komt uitgebreid aan de orde in het 

derde deel van het vergelijkend onderzoek van de "Philosophical Investigations", maar is daarvoor 

in het tweede deel ook al duidelijk geworden. 

10. "This is not to say that there have not been any very penetrating and illuminating studies of 

Wittgenstein's later philosophy, but rather to say whether or not the interpretations have hit their mark 

rarely can be gleaned from the evidence (or lack of it) accompanying the interpretations. Too often 

one is left with little by means of which to choose between one interpreter's position and another's, 

other than a general feeling of sympathy with the intuitions of one over the other". 

Hilmy, S. (1987), The Later Wittgenstein: The Emergence of a New Philosophical Method. Oxford: 

Basil Blackwell, p. VII-VII. 

11. Hacker, P.M.S. (1996a). Wittgenstein, mind and will: An analytic commentary on the philosophical 

investigations. Vol.4. Oxford: Basil Blackwell, p. XIII. 

12. Een belangrijk doel van Hilmy's onderzoek is om vanuit de nalatenschap als logisch geheel de 

methodische betekenis vast te stellen van de verschillende soorten taalspelen die Wittgenstein 

hanteert. 

13. Hilmy, S. (1987), zie noot 10. De hoofdstukken 3 en 4 geven een toelichting op de kenmerken van 

deze twee soorten taalspelen. 

14. Zie Hallett, G. (1977). A Companion to Wittgenstein's 'Philosophical Investigations'. Ithaca, New 

York: Cornell University Press. 

15. Wittgenstein, L. (1971), Philosophical investigations. Oxford: Basil Blackwell, paragraaf 108. 

16. Citaat afkomstig uit Wittgensteins manuscript 135, p.187. Geciteert door Hilmy S., (1987), p.70, zie 

noot 10. 

17. "Wittgenstein claims he sets up his "exact" language games as 'objects of comparison' to shed light 

on the facts of our own language, and not as an attempt to offer a refined and complete system of 
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rules for use of words - not as an 'ideal ordering' to which our language must approximate. He 

suggests that he is indeed introducing hypothetical language games with the aim of achieving 

'complete clarity'; but what he envisages here is not a complete system of rules for the use of words, 

but rather the complete elimination of philosophical misconceptions. Thus it is in their heuristic 

capacity as Vergleichsobjecte that 'exact' ('clear and simple') language games serve to achieve 

complete clarity". Hilmy, S., (1987), p.75, zie noot 10. 

18. Wittgensteins manuscript 157a. Geciteerd door Hilmy, S. (1987), p.83, zie noot 10. 

19. Hilmy, S. (1987), p. 8, zie noot 10. 

20. De testamentair executeurs hebben niet alleen de betekenis van het "Big typescript" 213 voor de 

"Investigations" verkeerd ingeschat, maar ook de plaats van TS 213. De manuscripten 114, 115 en 

140 die door Rhees van zo een groot belang worden geacht voor de "Philosophical Investigations", 

worden door hem opgevat als de definitieve bewerking van TS 213. Hiermee is de zaak op zijn kop 

gezet. Zoals Hilmy heeft aangetoond ligt de relatie tussen deze manuscripten en het "Big typescript" 

net andersom. Hilmy, S. (1987). P. 26, zie noot 10. 

21. De rest van Van Gunsterens "The Quest for Control" (zie noot 1 ) is gewijd aan de verdere legitimatie 

en ontwikkeling van een beleidsstrategie gebaseerd op de "sophisticated rule" . Meer dan 20 jaar 

later heeft kritiek op beleidsregels niet aan actualiteit ingeboet, zo blijkt uit de problematiek van de 

"deregulering" van de samenleving. Van Gunsteren heeft belangrijke criteria ontwikkeld voor de 

beoordeling van beleidsstrategieën. Hij is trouw gebleven aan zijn beleidskritiek. Zie bijvoorbeeld 

Gunsteren, H.R. van (1986). Classificatie van burgers. In: Beus, J.W. de, Doorn & J.A.A. van (Red.). 

De geconstrueerde samenleving: vormen en gevolgen van classificerend beleid. Meppel: Boom. 

Gunsteren, H.R. van (1994a). Culturen van besturen. Meppel: Boom. De invloed van zijn 

theorievorming blijkt onder andere uit Kalma, P. (1982). De illusie van de "democratische staat", 

Deventer: Kluwer. 

22. Gunsteren, H.R. van (1994a). Culturen van besturen. Meppel: Boom, p. 48. 

23. Gunsteren, H.R. van (1994a), p. 47, zie noot 22. 

24. Gunsteren, H.R. van (1994a), p. 47, zie noot 22. 

25. Van Gunsteren ruimt uit strategische overwegingen een belangrijke plaats in voor hetgeen hij 

bestrijdt: "If forms of life are of primary importance, why do we pay so much attention to rules in our 

discussion? Not because rules are always so important, but because serious study of the following 

of rules may help us to get rid of the naive picture of rule-following". Van Gunsteren, 1976, p.123, zie 

noot 1. De aandacht die Van Gunsteren zelf schenkt aan "regels" is omgekeerd evenredig aan het 

belang dat volgens hem feitelijk in de latere filosofie aan dit begrip wordt gehecht. 

26. Van Gunsteren (1976), p. 121, zie noot 1. 

27. De sociologen waar Van Gunsteren naar verwijst zijn: Jack Douglas, Harold Garfinkel, Peter McHugh 

en Don Zimmerman. Het hanteren van een zo ruim verzamelbegrip als "everyday-life sociologists" 
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was in de jaren '60 en 70 gangbaar. Zie bijvoorbeeld de sociologie van het "Alltagswissen" waardoor 

ethnomethodologen als Garfinkel en Cicourel in Duitsland bekenheid hebben gekregen: 

Arbeitsgruppe bielefelder Soziologen (Hg) (1973). Alltagswissen, Interaktion und gesellschaftliche 

Wirklichkeit. Hamburg: Rowohlt. Bdn. 1,2. In het Nederlands wordt de uitdrukking sociologie van het 

"dagelijks leven" gehanteerd. Een voorbeeld is de titel: Maso, I. (1984). Verklaren in het dagelijks 

leven. Groningen: Wolters Noordhoff. In 1984 was echter allang bekend dat de auteurs die in dit boek 

zonder meer als verwant worden gezien geen eenheid vormen. Onderzoek van Coulter heeft reeds 

in de tweede helft van de jaren 70 tot het inzicht geleid dat, vanwege de grote onderlinge verschillen, 

het onjuist is om Garfinkel en Ciourel ongenuanceerd onder het begrip ethnomethodologie op te 

voeren zoals Maso doet. Zie O'Keefe, DJ . (1979). Ethnomethodology. Journal for the Theory of 

Social Behaviour, 9 (3), 87-219, die de kritiek van Coulter heeft overgenomen en uitgewerkt. 

Aangezien Van Gunsteren zelf nauwelijks nuancering aanbrengt in de "everyday-life" sociologen die 

hij bespreekt wordt hier niet verder op de genoemde auteurs ingegaan. Bij de bespreking van het 

werk van Coulter zal het verschil tussen Garfinkel en Cicourel aan de orde komen. 

28. Van Gunsteren beroept zich in algemene zin voor zijn argumentatie over "regels"op een vroege 

duiding van de latere filosofie door Cavell, S. (1969). Must we mean what we say. New York: Charles 

Scribner's Sons. Deze filosoof baseert zich niet op de nalatenschap. Van Gunsterens stellingname 

en argumenten vertonen echter verder een heel eigen opbouw. 

29. Van Gunsteren stelt deze voorwaarde voor het bestaan van een "rule" en een "form of life": er dient 

respectievelijk een gemeenschappelijke uitspraak worden gedaan als "that is the rule" en "that is the 

form of life". Van Gunsteren, 1976, p.122 en 126, zie noot 1. 

30. De richting van Van Gunsterens probleemstelling is door Parsons aangegeven. De laatste auteur 

stelt dat er naar een oplossing voor de problematische verhouding tussen objectivistische en 

subjectivistische stromingen moet worden gezocht door een analyse van de handelingstheoretische 

vooronderstellingen van sociologische theorieën. Hij is echter onafhankelijk in zijn theoretische 

opstelling: Van Gunsterens aanpak was in de Amerikaanse sociologie in de tijd waarin zijn "The 

Quest for Control" verscheen niet vanzelfsprekend. In die periode vierde het dualisme hoogtij. 

Daarnaast bestond de "sociology of sociology" stroming. Tyriakian, E.A. (Ed.) 1971). The 

phenomenon of sociology: a reader in the sociology of sociology. New York: Appleton. De opkomst 

van deze benadering, waarin het sociologisch bedrijf zelf object van de sociologie is, hing samen met 

de idee dat er sprake was van een "crisis" in de sociologie. Een voorbeeld is de socioloog Gouldner. 

Hij wil aantonen dat Parsons' werk sterk is beïnvloed door een sociale crisis in de Amerikaanse 

samenleving: "Parsons' early work, then, may be conceived not as free of any response to the 

ongoing American social crisis nor as a value-free response independent of class orientations but, 

rather, as expressing a middel-class conception of, and response to, the crisis". Gouldner, A.W. 

(1970). The coming crisis of Western sociology. New York: Basic Books, p.196-197. Van Gunsteren 

neemt samen met de andere auteurs die later inzichten uit de latere filosofie hebben toegepast in de 

periode van "crisis" en dualisme duidelijk een onafhankelijke posite in. De "Parsoniaanse 

probleemstelling" is pas in het huidige tijdperk van het zoeken naar een "linkage" tussen collectieve 

en individuele niveaus in de theorievorming als belangrijke inspiratiebron in ere hersteld. Dit blijkt uit 
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het werk van auteurs als Habermas, J. (1981a). Theorie des kommunikativen Handelns, band 1: 

Handlungsrationalität und gesellschaftliche Rationalisierung. Frankfurt a/M: Suhrkamp, Habermas, 

J. ( 1981 b ). Theorie des kommunikativen Handelns, band 2: Zur Kritik der funktionalistischer Vernunft. 

Frankfurt a/M: Suhrkamp, Alexander, J.C. (1984). The modern reconstruction of classical thought: 

Talcott Parsons. London: Routledge and Kegan Paul, Münch, R. (1988). Understanding Modernity. 

London: Routledge, en de overzichtwerken van Ritzer, G. (1990). The current status of sociological 

theory: the new syntheses. In: Ritzer, G. Frontiers of Social Theory: the New Synthesis. New York: 

Columbia University Press, Rhoads, J.K. (1991). Critical Issues in social theory. University Park: The 

Pennsylvania State University Press. 

31. Van Gunsteren (1976), p. 132, zie noot 1. 

32. Van Gunsteren (1976), p.114en p. 122, zie noot 1.. 

33. Baker, G.P., & Hacker, P.M.S. (1985). Wittgenstein, rules grammar and necessity: An analytical 

commentary on the philosophical investigations. Vol. 2 Oxford: Basil Blackwell. 

34. Baker, G.P. & Hacker, P.M.S. (1985), p.148, zie noot 33. 

35. Baker, G.P. & Hacker, P.M.S. (1985), p.149, zie noot 33. 

36. Hacker (1986), p.324, zie noot 9. 

37. Morss, J.R. (1987). The public world of childhood. Journal forthe Theory of Social Behaviour, vol. 

18, p.324. 

38. Cohen, I.J., (1984). The problem of professional justification from a Wittgensteinian perspective. 

Current Perspectives in social theory, 5, 74-101. 

39. O'Keefe, D.J. (1979). Ethonomethodology. Journal for the Theory of Social Behaviour, 9(3), p. 199. 

40. McHoul, A.W. (1988). Language and the sociology of mind: a critical introduction to the work of Jeff 

Coulter. Journal of Pragmatics, 12, p.363. 

41. Coulter, J. (1983). Rethinking cognitive theory. New York: St. Martin's Press, p. 64. 

42. Coulter, J. (1979). The Social construction of mind: studies in ethnomethodology and linguistic 

philosophy. London: The Macmillan Press, p. 87. 

43. Hacker bekritiseert zijn opvatting uit 1972 als volgt: "A correct explanation of what the expressions 

mean does not require a description of the circumstances in which they are to be used. Our 

explanations of the use of the verb "to think" do not, as a result of failure to describe these 

circumstances, fall short of what it "really" means". Hacker, 1986, p.317, zie noot 9. 

44. Hacker, P.M.S. (1990). Wittgenstein meaning and mind: an analytical commentary on the 

philosophical investigations.\lo\. 3. Oxford: Basil Blackwell, p. 564-565. 

45. Hark, M.R.M, ter (1990). Beyond the inner and the outer; Wittgenstein's philosophy of psychology. 

Dordrecht: Kluwer, p. 33. 
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46. In Kripke's analyse staat een scepticisme centraal waarvoor Wittgenstein een oplossing zou hebben 

gegeven. Het probleem kan als volgt worden toegelicht: "Readers, my previous self certainly 

included, have often been inclined to wonder: 'How can he prove private language impossible? How 

can I possibly have any difficulty identifying my own sensations? And if there were a difficulty, how 

could 'public' criteria help me? I must be in pretty bad shape if I needed external help to identify my 

own sensations!' But if I am right, a proper orientation would be the opposite. The main problem is 

not, 'How can we show any language at all (public, private, or what-have-you) to be possible?" En 

de oplossing: "Now Wittgenstein's general picture of language, as sketched above, requires for an 

account of a type of utterance not merely that we say under what conditions an utterance of that type 

can be made, but also what role and utility in our lives can be ascribed to the practice of making this 

type of utterance under such conditions. We say of someone else that he follows a certain rule when 

his responses agree with our own and deny it when they do not; but what is the utility of this practice? 

The utility is evident and can be brought out by considering again a man who buys something at the 

grocer's. The customer, when he deals with the grocer and asks for five apples, expects the grocer 

to count as he does, not accordiing to some bizarre non-standard rule". Kripke, S.A. (1982). 

Wittgenstein: On rules and private language. Oxford: Basil Blackwell, resp. p. 62-63 en p. 92. 

47. Gilbert, M. (1989). On social facts. London: Routledge and Kegan Paul, p. 101. 

48. Gilbert (1989), p.95, zie noot 47. 

49. Hund, J. (1994). Book review Margeret Gilbert On social facts. Philsophy of the Social Sciences, 

June, p. 226. 

50. Zie bijvoorbeeld: Baker, G.P., & Hacker, P.M.S. (1984a). Scepticism, rules & language. Oxford: Basil 

Blackwell, Hänfling, O. (1986). Criteria, conventions and other minds. In: Shanker, S. (Ed.), Ludwig 

Wittgenstein, critical assessments, 2, 226-239. Beckenham: Croom Helm, en McDowell, G. (1984). 

Wittgenstein on following a rule. Synthese, 58 325-363. Al verscheidene malen is opgemerkt dat de 

hier vermelde kritiek wordt ontweken. Na de bespreking van Gilberts werk zal Coulters verandering 

in de toepassing van de latere filosofie van Wittgenstein aan de orde worden gesteld. Aan het begin 

van dit hoofdstuk is zijn misverstaan van de grondig vernieuwde editie van "Insight and Illusion" van 

Hacker al ingeleid. Een ander voorbeeld is een vergelijking tussen Wittgenstein en Derrida uit 1994. 

Daarin staat nota bene wel een verwijzing naar de "revised edition" van Hacker maar wordt, zonder 

enig kritisch commentaar, Kripke's misvatting gevolgd: Garver, N., & Lee, S-C. (1994). Derrida & 

Wittgenstein. Philadelphia: Temple University Press. 

51. Ter Hark (1990), p. 57, zie noot 45. 

52. Geciteerd door Ter Hark (1990), p.57, zie noot 45. 

53. Hacker (1990), p. 272, zie noot 44. Verder: Ter Hark (1990), p. 79, zie noot 45. 

54. Budd merkt de kritiek van Wittgenstein op een symmetrie tussen de eerste en de derde persoon en 

de asymmetrie die hij in plaats daarvan aangeeft ook op. Hij baseert zich alleen op de typescripts. 

Budd, M. (1989). Wittgenstein's Philosophy of psychology. London: Routledge. 
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55. Hark, M.R.M, ter (1991). The development of Wittgenstein's views about the other minds problem. 

Synthese, 87, p. 246. 

56. Geciteerd door Ter Hark (1991), p. 245, zie noot 55. 

57. But as long as one is in the grip of the picture of the 'inner' and 'outer', it is wellnigh impossible to 

think of the behavioural expression of the mental as anything other than an outward sign (symptom) 

of an inner, hidden state or expression, Hacker, 1990, p.275, zie noot 44. 

58. Hacker (1990), p. 21, zie noot 44. 

59. Hacker (1990), p.21, zie noot 44. 

60. Coulter, J. (1989). Mind in action. Cambridge: Polity Press, p. 69. 

61. Coulter (1989), p.68, zie noot 60. 

62. Coulter, 1989, p.66, zie noot 60. 

63. Coulter, 1989, p. 66, zie noot 60. 

64. Coulter, 1989, p. 69, zie noot 60. 

65. Hacker (1990), p. 37, zie noot 44. 

66. Shanker, S.G. (1986). Introduction: the nature of philosophy. In Shanker, S.G. (Ed.). Ludwig 

Wittgenstein, critical assessments volume four: from theology to sociology. Beckenham: Croom 

Helm, p. 9. 

67. Rubinstein bekritiseert linguïstische interpretaties naar aanleiding van de benadering van de 

politicologe Pitkin. Samengevat luidt zijn kritiek: 'As was pointed out in chapter 6, describing 

Wittgenstein as a linguistic philosopher is potentially misleading, for in his view language is 

inconceivable apart from social life, and the understanding of language thus requires an analysis of 

the form of life in which it is implicated'. Rubinstein, D. (1981 ). Marx and Wittgenstein: social Praxis 

and Social Explanation. London: Routledge and Kegan Paul, p. 173. 

68. Rubinstein, E. (1977). The concept of action in the social sciences. Journal for the Theory of Social 

Behaviour, vol. 7, 2, p. 233. 

69. Rubinstein (1981), p.115, zie noot 67. 

70. Rubinstein (1981), p.116, zie noot 67. 

71. Rubinstein (1981), p.193, zie noot 67. 

72. Rubinstein (1981), p. 189, zie noot 67. Zijn duiding komt vaker voor. Zo beschouwt Richard Rorty 

de latere Wittgenstein ook als een pragmatist. De overgang van jong naar oud ziet hij zo: "Zo 

veranderde het onderscheid in de Tractatus tussen spreken en tonen in het onderscheid tussen 

beweringen en de sociale praktijk, die de beweringen betekenis gaf." Rorty, R. (1993). Heidegger, 

Wittgenstein en pragmatisme: essays over post-analytische en post-Nietscheaanse filosofie. 
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Kampen: Kok Agora, respectievelijk p. 147 en 160. 

73. De Vries (1977), p. 126. Er is kort daarvoor ook een studie verschenen over Wittgenstein en Elias. 

De relatie tussen beider werk ligt daarin echter niet op het fundamentele niveau van De Vries' 

probleemstelling. Blok, A. (1976). Wittgenstein en Elias. Amsterdam: Polak en Van Gennep. 

74. Vries, G. de (1977). Sociale orde, regels en de sociologie. Meppel: Boom, p. 126. 

75. Uit: Elias, Wat is Sociologie (1971), p. 15. Geciteerd door De Vries (1977), p. 121, zie noot 74. 

76. De Vries (1977), p. 117, zie noot 74. 

77. Hans Harbers bijvoorbeeld besteedt in zijn wetenschapssociologische kritiek op "Social Orde, Regels 

en de Sociologie" geen aandacht aan de analyse van de kenmerken van regelgeleid handelen door 

De Vries. Daardoor is hem ontgaan dat de vaststelling van deze kenmerken is gericht op de 

ontwikkeling van een algemene handelingstheorie, die het wetenschapssociologisch onderzoek dat 

hij zelf in zijn kritiek voorstaat verder op weg kan helpen. Harbers, H. (1977). Theorie en methode. 

Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 4ejrg., 518-528. 

78. De Vries (1977), p. 174, zie noot 74. 

79. De Vries formuleert deze prioriteit bijvoorbeeld zo: "In de huidige fase van de ontwikkeling van de 

sociologie geldt inderdaad wat Runciman opmerkte: 'de speciale begripsmatige problemen (...) zijn 

geen problemen van verklaren, maar van beschrijven'." W.G. Runciman (1972), p. 72. Geciteerd door 

De Vries (1977), p. 164, zie noot 74. 

80. De Vries (1977), p. 94, zie ook p. 101. 

81. Zie voor de omschrijving van de "empirische filosofie" naar aanleiding van Comte: Elias, N. (1970). 

Wat is sociologie. Utrecht: Spectrum, p. 43. De beide citaten staan achtereenvolgens op de 

bladzijden 81 en p. 126 van Elias, N. (1991). 777e symbol theory. London: Sage Publications. 

82. De consequentie van deze aanpak is dat De Vries de eenzijdige weergave van Durkheims 

benadering door Berger, die hij met het werk van Parsons of andere auteurs zou hebben kunnen 

relativeren, zonder meer heeft overgenomen. 

83. Een voorbeeld is Van der Kley. Hij maakt "Sociale Orde, Regels en de Sociologie" tot sociaal 

theoretisch uitgangspunt van zijn onderwijssociologisch onderzoek. In zijn toepassing van het begrip 

regel gaat hij echter geheel voorbij aan de interne relatie die De Vries tussen handeling en betekenis 

legt en vat dit begrip op als een onderbouwing van Durkheims "contrainte sociale". Van der Kley 

vervangt zo de "regelgeleidheid" van Wittgenstein door een externe "regelgestuurdheid". Kley, P. van 

der (1983). Zeg na, jij! Purmerend: Muusses, p. 14. Zie ook pagina 6. 

84. De Vries (1977), p. 113, zie noot 74. 

85. Uit: Wittgenstein, Philosophical Investigations, paragraaf 581. Geciteerd door De Vries (1977), p. 96, 

zie noot 74. 

93 



Noten hoofdstuk 2 

86. De soort vragen waartoe de ervaring van een "sociale orde" in de sociologie dient te leiden zijn 

"Welke structuur moet er bij een individu verondersteld worden, opdat begrijpelijk wordt dat dat 

individu met anderen in relaties kan treden; dat in hun relaties een 'sociale werkelijkheid' tot stand 

komt die het omschreven "hinderlijke" karakter heeft?" De Vries (1977), p. 38-39, zie noot 74. De 

handelingsregels waar de latere filosofie van Wittgenstein naar verwijst en die door De Vries met het 

eerste principe zijn geïntroduceerd, geven de richting aan voor het vinden van een antwoord op de 

vraag "welke structuur" verondersteld moet worden. 

87. De Vries (1977), p. 131, zie noot 74. 

88. "De relatie tussen de begrippen "structuur" en "figuratie" is zo omschreven: "De structuur van de 

figuratie bestaat uit de verwevenheid van het gedrag van de betrokken actoren. Die verwevenheid 

zullen we trachten uit te drukken door de regels te reconstrueren die deze verwevenheid tot stand 

brengen." De Vries (1977), p. 159, zie noot 74. 

89. De Vries (1977), p. 167-168, zie noot 74. 

90. De Vries (1977), p. 73, zie noot 74. 

91. De Vries (1977), p. 173, zie noot 74. 

92. De Vries wijdt de meeste aandacht aan de filosofische argumentatie van zijn principes. Een van de 

weinige opmerkingen die hij besteedt aan een onderzoeksmethodologische uitwerking daarvan wordt 

voorafgegaan door een aarzelend "misschien". "Om op grote afstand goed waar te nemen is een 

specifieke configuratie van lenzen (spiegels, etc.) noodzakelijk. De geometrische optica stelt ons in 

staat te bepalen hoe die configuratie moet worden opgebouwd. Misschien is het ook op zo'n manier, 

door op een systematische manier gebruik te maken van actorinterpretaties, dat wil zeggen geleid 

door een theorie (wat iets anders is dan met behulp van statistiek bijeengeharkt), mogelijk de 

problemen die vage actorinterpretaties met zich meebrengen te reduceren.". De Vries (1977), p. 178, 

zie noot 74. Een natuurwetenschappelijke benadering wordt als mogelijk voorbeeld genoemd voor 

de te volgen weg. Hoe deze systematiek in het gebruik maken van actorinterpretaties sociaal-

methodologisch tot stand moet worden gebracht, blijft onduidelijk. Uit Hackers interpretatie van de 

latere filosofie kan worden afgeleid dat het een goed begin voor een onderzoeksmethodologie is om 

nonverbale en verbale taalspelen te onderscheiden en, parallel daarmee, de observatie van het 

gedrag van actoren en hun eigen interpretaties. 

93. De Vries heeft het onderzoekersperspectief later in belangrijke mate herzien. Vries, G. de (1983). 

Sociale wetenschap, politieke besluitvorming en openbare mening. In: Fortuyn, W.S.P. (red.) De 

Nederlandse verzorgingsstaat: terugblik en vooruitzien.Deventer: Loghum Slaterus. Zie ook: Vries, 

G. de (1984). De ontwikkeling van wetenschap: een inleiding in de wetenschapsfilosofie. Groningen: 

Wolters-Noordhoff. 

94. De Vries (1977), p. 217, zie noot 74. 

95. Elias (1971), p. 81, zie noot 82. 
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