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HOOFDSTUK 3 DE INSTITUTIONELE HANDELINGSTHEORIE VAN 

GIDDENS 

3.1. De beoordeling van Giddens' theorie 

De vraag naar de fundering van de conceptualisatie van het handelen in de sociale 

theorievorming is pas beantwoord als tevens de consequenties voor de sociologiebeoefening zijn 

aangegeven. Giddens heeft dat gedaan met zijn structuratietheorie. De consistentie van deze 

theorie is door alle critici op verkeerde gronden beoordeeld. Ten behoeve van een betere perceptie 

van Giddens' werk dient eerst te worden onderzocht hoe hun oordeel tot stand is gekomen. Hij 

heeft zich lange tijd geconcentreerd op de ontwikkeling van de theorie en haar grondslag. Via een 

overzicht van de relevante publicaties en een aantal kernbegrippen kan worden bepaald wat de 

critici hebben gemist. Een belangrijk onderdeel hiervan is de betekenis die hij geeft aan de 

sociologische benadering van Goffman. De contouren van de structuratietheorie zijn in diens werk 

zichtbaar. Met de nieuwe inhoud die Giddens aan begrippen als traditie, tijd en reflexie geeft kan 

de relevantie van zijn theorievorming worden bepaald. Het laatste begrip kan worden verhelderd 

aan de hand van een kritiek over het gebrek aan zelfbeschouwing in de sociologie. Giddens stelt 

vast dat de sociale wetenschappen een belangrijke reflexieve rol spelen in de ontwikkeling van de 

hoog-moderne samenleving. De relevantie van de structuratietheorie kan tenslotte worden 

geillustreerd door de andere oriëntatie die zij aan het sociologisch onderzoek verschaft. 

De kritiek op de structuratietheorie van Giddens verkeert nog in een beginstadium. Na de 

introductie van de eerste grondslagen van de theorie in 1976 in "New Rules of Sociology" is er 

voornamelijk partiële kritiek verschenen. Dit geldt zowel voor de verzamelbundels van kritieken die 

zijn geredigeerd1, als de vier onlangs verschenen boeken. Zijn sociale theorievorming lijkt echter 

nu al eenzelfde lot beschoren als de latere filosofie. In de kritiek wordt geen rekening gehouden 

met de wijze waarop hij deze filosofie interpreteert of met het bestaan van andere interpretaties 

dan de gangbare. De institutionele handelingstheorie is omschreven met "structure", "regel", 

"practice" en het "practical-" en "discursive consciousness". Regels worden in het handelen 

geproduceerd en gereproduceerd. Giddens' structuratietheorie is afgeleid van deze begrippen. Het 

doel van de afleiding is sociaal wetenschappelijk onderzoek mogelijk maken. Hij maakt daarvoor 

gebruik van sociaal theoretische begrippen als interactie, reflexie, systeem, context en verder van 

twee methodologieën. Dit hele bouwsel rust op de institutionele handelingstheorie. Gevestigde 

onderzoeksmethoden in de sociologie en hetgeen doorgaans onder "systeem" en "structuur" wordt 

verstaan komen hierdoor in een ander licht te staan. Deze betekenisverandering is door weinig 

critici begrepen. Giddens heeft veel aandacht geschonken aan een presentatievorm waardoor de 

sociaal theoretische en de methodologische samenhang in de theorievorming duidelijk wordt. Het 

is daarom opmerkelijk dat de kritiek niet ingaat op zijn fundering van de sociologische 

theorievorming met de institutionele handelingstheorie. 
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Het eerste boek over de structuratietheorie is in 1988 gepubliceerd en afkomstig van Bernd 

Kießling. De daarop volgende boeken zijn van Ira Cohen (1989), Philip Cassell (1990) en lan Craib 

(1992). Deze beschouwingen zijn allemaal verschenen na de presentatie van de structuratietheorie 

in "The Constitution of Society". Tijdens de ontwikkeling van de theorie in het begin van de jaren 

tachtig zijn er twee themanummers van tijdschriften verschenen.2 De inhoud hiervan wijkt niet af 

van de kritiek die daarna in de boeken is geuit. In vrijwel alle gevallen luidt het algemene oordeel 

over de structuratietheorie negatief. Met een verwijzing naar het jaar waarin "The Constitution" 

verscheen, heeft een beoordelaar de theorie als niet meer dan "newspeak" betiteld. Meer 

inhoudelijke bezwaren zijn dat de theorie niet institutioneel van aard is en de uitgangspunten 

onduidelijk zijn. Tegenover deze afwijzingen van de structuratietheorie staat alleen een positief 

oordeel van Cohen. Hij concludeert dat de structuratietheorie wel degelijk institutioneel van aard 

is en de uitgangspunten daarvan weliswaar niet geheel zijn ontvouwd, maar dit alsnog naar de 

intenties van Giddens kan worden gedaan. Hij laat het niet bij deze opmerking en gaat zelf aan 

de slag om daarin te voorzien. De wetenschapsfilosoof Stephen Toulmin kenmerkt in zijn "Human 

Understanding" de theoretische ontwikkeling in de sociale wetenschappen als "pendulum-swings" 

tussen objectivisme en subjectivisme.3 Terwijl Giddens dit uurwerk stil wil zetten, zijn de reacties 

op zijn structuratietheorie juist bijdragen aan deze slingerbeweging. De ene auteur voegt zowel 

in een richting, met een motivatietheorie, iets toe als in de andere met dwingende handelingsregels 

die op verschillende situaties toepasbaar zijn. Anderen geven een duw naar één kant, met de 

opvatting dat de sociale basis van taal moet worden verduidelijkt, of in de kritiek van Kießling, door 

aandacht te vragen voor de bewustzijnsprocessen die het handelen begeleiden. Opmerkelijk is dat 

de laatste twee reacties, overigens zonder dat naar Wittgenstein wordt verwezen, een linguïstische 

of een mentalistische benadering van handelingsbetekenissen impliceren die door Giddens 

expliciet wordt afgewezen. Giddens heeft uitgebreid gereageerd op zulke onjuiste aannames in 

de twee bundels met commentaar op zijn theorievorming. Desondanks verandert de kritiek niet. 

Het doel van dit hoofdstuk is om een beter verantwoorde beoordeling van de 

structuratietheorie mogelijk te maken. Dit kan worden gerealiseerd door die onderdelen van 

Giddens' werk naar voren te halen waarin hij de argumentatie ontwikkelt voor de institutionele 

handelingstheorie en zijn interpretatie van de latere filosofie geeft. Ondanks het feit dat de meeste 

critici ervan uitgaan dat de latere filosofie een belangrijk referentiepunt is in de ontwikkeling van 

de structuratietheorie, analyseert geen van hen bijvoorbeeld de aan het eind van het het vorige 

hoofdstuk aangehaalde fundamentele passages die Giddens aan Wittgensteins werk wijdt. 

Giddens acht de sociologische benadering van Irving Goffman van veel belang. Dat wordt 

opgemerkt, maar niet de overeenkomsten die Giddens daarin ziet met de latere filosofie. De 

gelegde fundering is in hun beoordeling afwezig en er wordt alleen gelet op manco's in de 

begripsmatige structuur van het theoretisch gebouw dat Giddens heeft neergezet. 

Een mogelijke verklaring voor dit achterwege blijven is dat Giddens als vanzelfsprekend 

volgens de overheersende linguïstische duiding van de latere filosofie als een Wittgensteiniaan 
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wordt beschouwd. Daarbij wordt, net zoals in Margaret Archers duiding welke in het eerste 

hoofdstuk is besproken, een "practice" opgevat als een context of een situatie waarin wordt 

gehandeld. Aan de situatie kunnen criteria worden ontleend waaraan een handeling dient te 

voldoen. Deze duiding is in tegenspraak met de recente interpretatie van deze filosofie door onder 

andere Hacker en de wijze waarop Giddens het begrip hanteert. Volgens deze interpretatie moet 

"practice" niet worden gezien als een geheel van vereisten waaraan een handeling moet voldoen, 

maar als blijk van de beheersing van een "techniek". Met deze laatste vorm van handelen is de 

structuur van regels aangeduid waar de constitutie van betekenissen op berust. Het verschil 

tussen beide interpretaties is dat in het ene geval de relatie tussen betekenis en handeling extern 

en in het andere, intern is gelegd. Cohen doet als enige van de critici een poging om de begrippen 

"practice" en "rule" te duiden. Een belangrijke tekortkoming hiervan is dat hij doelbewust, vanwege 

"de moeilijkheidsgraad", alle passages die Giddens aan de constitutie van betekenis wijdt buiten 

beschouwing laat. 

De hoofdpunten van de structuratietheorie die zo direct worden gepresenteerd kunnen 

evenzo goed worden ontleend aan een samenvatting van een criticus als aan Giddens zelf. Het 

maakt geen verschil of men daarvoor nu Craib neemt, degene die het meest negatief is, of 

Kießling met een wat positiever oordeel. Het merendeel van de critici geeft een feitelijk juiste 

weergave van de begrippen die worden gebruikt. Het grote verschil zit enkel in de betekenis die 

daar door Giddens aan wordt gegeven vanuit de institutionele handelingstheorie. Na de bespreking 

van de hoofdlijnen van de structuratietheorie en de kritiek daarop, zal het belang duidelijk moeten 

worden van de passages van Giddens die Cohen en de anderen links hebben laten liggen en hoe 

het werk van bijvoorbeeld Goffman in een institutionele handelingstheorie past. Deze duidelijkheid 

kan ontstaan door vast te stellen welk uitgangspunt Giddens volgens Cohen zou hanteren, na te 

gaan wat dit werkelijk is en hoe de begrippen van de structuratietheorie in overeenstemming met 

de institutionele handelingstheorie dienen te worden gehanteerd. 

In een beter verantwoorde beoordeling van de structuratietheorie dan van de critici moeten 

ook aanwendingen van de theorie zijn opgenomen. De rest van het hoofdstuk wordt hieraan 

besteed. Daarin moet duidelijk worden wat de handelingstheorie en de overstijging van het 

dualisme voor het sociologisch wetenschapsbedrijf inhouden. Zo kan bijvoorbeeld Giddens' 

bekende onderscheiding van de dubbele hermeneutiek worden verhelderd. Eerst wordt een 

toepassing beoordeeld in de context van recente literatuur over moderniteit. Giddens heeft veel 

onderzoek naar dit verschijnsel gedaan. Er is voor moderniteit gekozen, omdat het gebruik van 

sociologische theorieën als reflexie op de samenleving daar direct mee is verbonden. Er kan 

worden gereageerd op de kritiek van een auteur die in het bijzonder bekend is door zijn onderzoek 

naar de achtergronden van de holocaust. Zijn observatie is dat sociologen onvoldoende 

rekenschap geven van de belangrijke plaats die de sociale wetenschappen als spilaandrijving in 

een hoog-moderne maatschappij hebben. De kritiek van Zygmunt Bauman is dat Giddens als een 

van de weinige sociologen hier wel aandacht voor heeft. 
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De toepassing door actoren van sociaal wetenschappelijke kennis is volgens Giddens het 

enige, interne, referentiepunt geworden in de ontwikkeling van samenlevingen. Volgens de 

dubbele hermeneutiek kunnen actoren hiermee inzicht verkrijgen in hun sociale leven. Deze 

beweging van kennis vertelt meer over de inrichting van het moderne bestaan dan de opkomst van 

de natuurwetenschappen. Het referentiepunt impliceert dat het onjuist is om in de moderne 

samenleving natuurwetenschappelijke en technische cultuurpatronen tegenover patronen te 

plaatsen van de geestes- of maatschappijwetenschappen. Zo een tegenstelling wordt vaak 

geformuleerd. Neil Postman is een van de laatsten in de rij auteurs met beschouwingen over de 

kloof die tussen deze "two cultures" zou bestaan.4 

Een onderwijssysteem is een voorbeeld van een moderne institutie. In het laatste deel van 

dit hoofdstuk komt een onderwijssociologische toepassing van de structuratietheorie aan bod. De 

overstijging in de institutionele handelingstheorie van de tegenstelling tussen het objectivisme en 

het subjectivisme in de sociologie zal worden vergeleken met een onderwijssociologische 

benadering waarin deze problematiek centraal staat. Als voorbeeld is Margaret Archer gekozen. 

Zij geeft een oplossing waarin het micro- en macroniveau met elkaar zijn verbonden. De oplossing 

wordt aangedragen vanuit een invalshoek waarvan Giddens het belang benadrukt, namelijk een 

historische. Zij onderzoekt het ontstaan en de vorming van onderwijsstelsels in de landen 

Engeland, Frankrijk, Denemarken, Rusland en probeert daarbij zowel recht te doen aan de op het 

subject als de samenleving georiënteerde stromingen in de sociologie. De synthese is interessant 

omdat zij "structuur" en "interactie" opvat als elkaar afwisselende verschijnselen. Het eerste vormt 

het sociale kader voor het handelen en gaat daar op logische gronden aan vooraf. De structuur 

die in een periode op de voorgrond staat, lokt als het ware de nadruk op interactie in het daarop 

volgende tijdsbestek uit. 

Archer heeft haar theoretische aanpak gedemonstreerd in een omvangrijk onderzoek van 

institutionele processen die zich gedurende de afgelopen twee eeuwen in het onderwijs van de 

genoemde landen hebben afgespeeld. Giddens besteedt ook veel aandacht aan de historische 

dimensie van het sociale leven. Archers onderzoeksopzet kan worden beoordeeld met de 

onderzoeksmatige consequenties die haar probleemstelling zou hebben volgens de 

structuratietheorie. Interessant is dat na de bespreking in het eerste hoofdstuk van Archers kritiek 

op Giddens' werk haar benadering van het dualisme vanuit zijn standpunt kan worden bekritiseerd. 

Eerst wordt de vraag beantwoord in welke periode en met welke publicaties Giddens de 

structuratietheorie heeft ontwikkeld en wat daarin de belangrijkste begrippen zijn. 

3.2 Begrippen, critici en uitgangspunten van de structuratietheorie 

De naam van Giddens is in 1971 gevestigd met het boek "Capitalism and Modern Social 

Theory". De publicaties daarna hebben een ander karakter. In plaats van een bijdrage aan de 

substantiële theorievorming wordt de vraag gesteld hoe sociologische theorievorming mogelijk is. 
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Het reguliere werk verschuift Giddens hiervoor. Hij gaat filosofie nadrukkelijk met sociologie 

verbinden. In algemene zin geldt dat door de tanende invloed van het positivisme de filosofie 

steeds minder een "onderaannemer" van de wetenschap is. Vanuit dit bredere perspectief valt op 

dat door veel auteurs op beide gebieden aan dezelfde problemen wordt gewerkt. Alle auteurs die 

zijn besproken in het kader van het onderzoek naar een institutionele handelingstheorie bewegen 

zich op de terreinen van de filosofie en de sociale wetenschappen. Giddens' nieuwe vraagstelling 

demonstreert de vruchtbaarheid van deze interactie. 

In welke periode de structuratietheorie wordt ontwikkeld is niet zonder meer duidelijk. De 

loop van de ontwikkeling kan worden gevolgd via spaarzame autobiografische opmerkingen en 

de onderwerpen waaraan publicaties zijn gewijd. Lezers worden achteraf geïnformeerd met het 

voorwoord van een boek uit 1994: "This book began life some fifteen years ago, as the planned 

third volume of what I then termed a 'contemporary critique of historical materialism'. That third 

volume was never written, as my interest moved away in somewhat different directions".5 Een 

tweede opmerking bevestigt de duur van de ontwikkelingsperiode, maar schept onduidelijkheid 

over het begin. Deze reflexieve opmerking staat in het nawoord van een bundel van kritische 

essays over de structuratietheorie. Giddens stelt vast met soms heel verschillende zaken bezig 

te zijn geweest maar dat zijn publicaties in ieder geval gedurende de afgelopen vijftien jaar 

betrekking hebben op "a single overall project".6 Elders legt hij de aanvang van dit project bij "New 

Rules of Sociological Method" uit 1976.7 Inhoudelijke criteria bevestigen deze laatste datering. De 

introductie van nieuwe begrippen begint daar. Vrijwel alle boeken die aan Giddens' werk zijn 

gewijd gaan over de structuratietheorie en elke auteur ziet de oorsprong van de theorie in 

hetzelfde boek. Het einde van het "project" moet dan rond het verschijnen van "Consequences of 

Modernity" worden geplaatst. In dit boek worden de begrippen van de institutionele 

handelingstheorie toegesneden op moderniseringsprocessen. Giddens introduceert hier het 

"disembedding". Hiermee is aangegeven dat een handelingspraktijk zich onthecht van zijn 

omgeving en in ruimte en tijd niet meer gebonden is aan een lokale context. Hierna volgt louter 

onderzoek naar andere kenmerken van modernisering zoals reflexief handelen. Incidenteel haalt 

hij hierin de latere filosofie nog aan. Bijvoorbeeld om te verduidelijken dat hij evenmin als de latere 

Wittgenstein een antirealist is. Het reguliere werk lijkt hiermee weer begonnen. Vanzelfsprekend 

wel op een andere basis, gezien de resultaten van het project. 

In de periode tussen de twee markeringen komt de ontwikkeling van de structuratietheorie 

naar voren in de volgende publicaties: een bundel met essays getiteld "Studies in Social and 

Political Theory" (1977), "Central Problems in Social Theory" (1979), The Constitution of Society" 

(1984), de bundel essays met de titel "Social Theory and Modern Sociology" (1987) en nog een 

paar artikelen waarin een toelichting op al gepubliceerde resultaten van het project worden 

gegeven.8 "Central Problems" wordt door Giddens aangemerkt als de cruciale analyse voor de 

conceptualisering van het institutioneel handelen en de ontwikkeling van de theorie. In 

"Constitution of Society" worden de nieuwe inzichten voor het eerst geïntegreerd en 

101 



De institutionele handelingstheorie van Giddens 

samenhangend gepresenteerd met de methodologische consequenties. Dit boek kondigt met haar 

gesystematiseerde vorm het einde van het project aan. "New Rules" kan worden opgevat als de 

fase van het formuleren van de probleemstelling. De belangrijkste tekortkomingen van bestaande 

benaderingen van het "handelen" en "structuur" zijn daar vastgesteld en er is een eerste algemene 

verkenning uitgevoerd van de richting waarin naar een overstijging daarvan kan worden gezocht. 

Daarvoor wordt een uitgebreid onderzoek verricht naar een groot aantal sociologische en 

filosofische oriëntaties zoals in de analytische filosofie en van Winch, Parsons, Merton, Schutz, 

Weber, Durkheim, Habermas, Austin, Mead, Garfinkel, Wittgenstein, Goffman. Giddens streeft 

naar een positie buiten de polen van het dualisme, maar hoe hier vorm aan kan worden gegeven 

blijft vooralsnog open. In "Central Problems" beoordeelt en vergelijkt hij wederom filosofische en 

sociologische stromingen. De latere filosofie van Wittgenstein is het ijkpunt geworden. De niet-

linguïstische interpretatie daarvan begint zich te ontwikkelen. Door de analyse van werk van onder 

andere Kristeva, Derrida, Wittgenstein, Parsons, Merton, Althusseren Chomsky kan de oplossing 

voor de probleemstelling in grote lijnen worden gegeven. 

In dit bestek kan het verloop van de argumentatie in "New Rules" en "Central Problems" 

niet in detail worden herhaald. Giddens onderzoekt de fundering van hele oeuvres. Indien men niet 

inhoudelijk kennis kan nemen van de achtergrond van de vele auteurs waarvan hij de 

vooronderstellingen ontleedt en naast elkaar legt wordt zijn betoog tekort gedaan. Giddens laat 

zich leiden door exploratie en niet door uitgewerkte vraagstellingen. Grote delen van beide boeken 

lijken op een aaneenschakeling van kritische recensies op een hoog abstractieniveau, waarbij de 

reden van de keuze van de auteurs pas gaandeweg blijkt als hij in zijn kritiek duidelijk maakt wat 

hij wel of niet hoopte aan te treffen. De boeken en de paar artikelen die ten tijde van het project 

verschijnen verschillen in stijl. Terwijl de boeken uitgebreide analyses en vergelijkingen bevatten, 

zijn de artikelen resumerend en reflexief. Het project wordt toegelicht. Hiermee presenteert 

Giddens belangrijke tussentijdse resultaten en toepassingen of uitwerkingen op gebieden waar hij 

nog niet aan toe is gekomen. Er zal hieronder een toelichting op zijn vraagstelling worden gegeven 

vanuit zo een resumerend artikel. Daardoor krijgt men een indruk van de tussentijdse resultaten 

en het verloop van het project. 

Het is opvallend dat de kritiek altijd een oppervlakkige indruk van de structuratietheorie 

heeft gegeven. Men gaat niet in op de onderdelen en argumentaties op grond van zijn 

interpretaties van de latere filosofie. Ook niet op de toelichtende artikelen die in de loop van de 

tijd zijn verschenen. Hier is gekozen voor een artikel dat kort na "Central Problems" is verschenen.9 

Het boek dat zo een centrale plaats in het project inneemt. Het artikel sluit aan op de volgende 

opmerking uit dat boek: "I consider Wittgenstein's later philosophy to be exceptionally important 

for current problems of social theory, but not in the ways in which that philosophy has 

characteristically been understood by the post Wittgensteinians".10 Door de toelichting kan men 

tevens een eerste indruk krijgen wat de critici links hebben laten liggen. 
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In de inleiding van het artikel stelt Giddens dat zijn laatste boek gaat over de belangrijke 

resultaten die het leggen van een relatie tussen sociologie en filosofie op kan leveren. Hij 

formuleert daarna de vragen op beide gebieden die de leidraad zijn geweest voor het schrijven van 

"Central Problems". Het zijn de drie samenhangende vragen hoe (1) "handelen" en (2) "structuur" 

moeten worden geconceptualiseerd in de sociologie en (3) wat de consequenties van die 

concepten zijn voor het sociologisch onderzoek. De typering van het resultaat van zijn filosofische 

en sociologische analyse als een "overstijging van het dualisme" maakt duidelijk dat volgens de 

latere filosofie van Wittgenstein het antwoord op de eerste twee vragen hetzelfde luidt. Een 

"structuur van regels" is in het "handelen" opgenomen en wordt daardoor voortgebracht. De 

consequentie van dit ene antwoord voor de derde vraag is dat er twee methodologieën voor 

sociologisch onderzoek zijn. 

De "duality of structure" brengt tot uitdrukking dat de productie en herhaling van regelgeleid 

handelen een interne eenheid vormen. De structurering die in het handelen tot stand komt, kan 

in overeenstemming met de dualiteit, tussen haakjes worden geplaatst of van een epoche worden 

voorzien. Dit zijn de methodologische analyses van sociaal strategisch gedrag en van de 

institutionaliteit. In het eerste epoche kan worden bestudeerd hoe de mobilisatie van een structuur 

van regels door actoren verloopt. Het tweede is op de reproductie gericht en levert bijvoorbeeld 

gegevens op over de historische sedimentatie van regelgeleid gedrag, de geformaliseerdheid van 

regels en het bereik daarvan. 

Het artikel is verhelderend vanwege de bevestiging dat in "Central Problems" met de 

gevonden omschrijving van institutioneel handelen het fundament is gelegd voor de 

structuratietheorie. Dit is kennelijk een boek waarin niet alleen problemen zijn geformuleerd maar 

dat ook oplossingen aanreikt. In "Central Problems" zijn de drie vragen niet op deze systematische 

wijze gepresenteerd, noch de antwoorden. De wijze van publiceren draagt sporen van een "context 

of discovery". Giddens put voor het antwoord op de eerste twee vragen direct uit de filosofie van 

Wittgenstein. Aan het begin van "Central Problems" is aangegeven dat deze filosofie van grote 

betekenis is. De lezer ervaart echter pas veel later, na een voorbereidende bespreking van het 

werk van de Franse structuralisten, wat dat inhoudt. Het artikel bevestigt dat de latere filosofie in 

twee opzichten als niet-linguïstisch is geïnterpreteerd: betekenis grondt op meer dan de feitelijke 

gedragsuiting en het non-verbaal handelen is daarin fundamenteel. 

Giddens kan door de latere filosofie een relatie tussen "handelen" en "structuur" leggen. 

Het handelingstheoretisch inzicht dat hij van deze filosofie afleidt is samengevat in het begrip 

practical consciousness. De rol van dit begrip is in de inleiding van "Central Problems" 

aangekondigd: "The notion of practical consciousness I regard as a fundamental feature of the 

theory of structuation".11 De conceptualisatie van het handelen sluit aan bij de alledaagse ervaring 

dat: "social actors are knowledgeable about the conditions of social reproduction in which their 

day-to-day activities are intermeshed."12 Deze praktische kennis wordt niet gevormd door 

bewustzijnsakten. Het begrip moet duidelijk maken dat de kennis van de regels op grond waarvan 
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wordt gehandeld niet onder woorden wordt gebracht. Deze kennis bestaat in de vorm van 

"geheugensporen". Giddens merkt op dat indien naar regels wordt gevraagd: "What actors are 

"able to say" about their activities is by no means all that they know about them". Even verder 

wordt de afleiding van het begrip zo toegelicht : "The knowledgeability involved in practical 

consciousness conforms generally to the Wittgensteinian notion of "knowing a rule" of "knowing 

how to go on".13 

Betekenis verwijst naar meer dan de feitelijke handeling. Het aktuele handelen houdt de 

beheersing in van een structuur van regels. Giddens' conceptualisering van de "duality of 

structure" voor de sociale wetenschappen volgt uit de omschrijving die Wittgenstein geeft van de 

"techniek" van handelen waarmee betekenis wordt geconstitueerd. Giddens heeft de "duality of 

structure" nooit omschreven als "structurele handelingstheorie". Hij gebruikt wel een aantal keren 

de omschrijving "institutionele handelingstheorie". Met "institutioneel" wordt echter hetzelfde 

aangegeven. Namelijk de verwijzing naar het dynamisch geheel van regels waarmee een 

betekenis wordt geconstitueerd en dat alleen als handelen bestaat. Hier is voor een consequent 

gebruik van "institutionele handelingstheorie" gekozen. "Regel", "practice" en de andere begrippen 

die tot deze theorie behoren kunnen zo duidelijk met de latere filosofie worden vergeleken. Tevens 

kan zo goed worden gevolgd hoe Giddens begrippen van de structuratietheorie van dit 

uitgangspunt afleidt zoals "systeem". 

In het toelichtende artikel wordt ook het begrip systeem besproken. De inhoud daarvan 

wordt door hem als sociaal en interactioneel gekenmerkt. Dit is een fundamenteel onderscheid met 

"structuur", waar vrijwel elke lezer aan voorbij is gegaan. In het tweede hoofdstuk is vast komen 

te staan dat betekenis niet sociaal geconstitueerd is. In de sociologie wordt "structuur" standaard 

aangemerkt als sociaal. Giddens heeft vele malen uitgelegd waarom hij dit kenmerk weglaat bij 

het begrip. Desondanks vullen lezers van zijn werk, vanwege het standaardgebruik in de 

sociologie, "structuur" automatisch aan met sociaal en zien het fundamentele onderscheid tussen 

de twee begrippen niet. Giddens wil met sociaal systeem de regelmatigheid van gedrag voor 

onderzoek toegankelijk maken. Een sociaal systeem bestaat uit het feitelijke en observeerbare 

handelen dat op grond van een structuur of institutie tot stand is gebracht. Los van zo een geheel 

van regels heeft een systeem geen betekenis: "Social systems only exist in and through 

structuration, as always and everywhere the outcome of the contingent acts of a multiplicity of 

human beings.14 

Giddens geeft aan "structuur" en "systeem" een andere dan de gangbare betekenis. De 

twee begrippen worden door de meeste sociologen door elkaar gebruikt. Het verschil met het 

algemene gebruik kan eenvoudig uit de "institutionele handelingstheorie" worden afgeleid. Giddens 

verwijdert uit "sociaal systeem" elke externe fundering van een betekenis van handelen die met 

"waarde", "intentie" en dergelijke wordt gelegd. "Systemness" of regelmatigheid komt voor door 

de beheersing van een techniek. Overeenstemming tussen wijzen van handelen en een 

regelmatigheid daarin is het werk van mensen en wordt niet veroorzaakt. Giddens schrijft tegen 
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het einde van het toelichtende artikel: "In case my overall emphases are not fully clear, let me at 

this point bring the discussion back to the knowledgeability of social actors. I intend it to be a major 

emphasis of the ideas developed here that institutions do not just work "behind the backs" of the 

social actors who produce and reproduce them."15 

leder lid van de samenleving weet in de vorm van "practical" en "discursive consciousness" 

veel over de instituties van die samenleving. Giddens benadrukt dat institutionele kennis logisch 

samengaat met een "practice": Such knowledge is not incidental to the operation of society, but 

is necessarily involved in it."16 Op de institutionele handelingstheorie kunnen de overige delen van 

het gebouw van de structuratietheorie worden geplaatst. De taak bij de ontwikkeling van de rest 

van de theorie is onderzoekbaar maken welke instituties in het handelen een rol spelen en de mate 

waarin deze voort worden bewogen in de tijd of "are sedimented over long-term periods of time". 

Aan de ene kant moet de "systemness" kunnen worden bestudeerd in strategische gedragskeuzes 

uit hetgeen institutioneel aan mogelijkheden voorhanden is. Aan de andere kant moet er een 

methodologie komen waarmee men de regelmaat van sociale systemen vast kan stellen. 

Het antwoord dat vanuit de latere filosofie kan worden gegeven op de eerste twee vragen 

in "Central Problems" is voor Giddens het ijkpunt voor de beoordeling van alle theorievorming in 

de sociologie. Zijn onderzoeksdoel is tweeledig. Kritiek geven op subjectivistische en 

objectivistische theoretische posities, zoals vooronderstellingen over betekenisverlening of sociale 

dwang. Daarnaast wordt er gezocht naar stellingnames die geheel of gedeeltelijk kunnen 

aansluiten op de inhoud die Wittgenstein aan "regelgeleid handelen" geeft, zodat de vorm kan 

worden bepaald van een sociologische theorie op grond van dit begrip. Het onderzoek is niet 

eenvoudig. Zo blijkt bijvoorbeeld bij "structuur" dat dit begrip als vanzelfsprekend wordt gebruikt 

in de sociologie maar bijna nooit is gedefinieerd. Dit betekent dat de verschillende impliciete 

connotaties moeten worden onderzocht. 

Op deze wijze baant Giddens een weg voor de structuratietheorie door de sociologie en 

de filosofie van de sociale wetenschappen. De inhoud die Jacques Derrida aan structuur geeft lijkt 

op het eerste gezicht veelbelovend. In de uiteindelijke vergelijking met Wittgenstein is zijn 

omschrijving echter linguïstisch. Aan één stuk door worden de mogelijke geschiktheid en 

tekortkomingen van allerlei kandidaten beoordeeld. Vaak met voorlopig resultaat. Het werk van 

Goffman bevat eerst belangrijke tekorten maar wordt uiteindelijk omschreven als een voorbeeld 

van empirisch onderzoek volgens de latere filosofie. In andere gevallen zoals bij "systeem" is, 

aangezien het concept duidelijk gedefinieerd is in de sociale wetenschappen, directe kritiek 

mogelijk. 

Het antwoord op de "derde vraag" moet leiden tot begrippen die sporen met de 

institutionele handelingstheorie. Giddens geeft in het artikel een aantal voorbeelden uit "Central 

Problems" van de positieve en negatieve resultaten van het zoeken naar overeenstemming tussen 

concepten in de sociologie en de latere Wittgenstein. Als men de inhoud van de toelichtende 

artikelen overziet en van de andere publicaties blijkt dat door de kritiek geen aandacht is besteed 
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aan deze speurtocht. Het gevolg is dat de relatie tussen het antwoord op de eerste twee vragen 

en de derde vraag niet in aanmerking is genomen. 

De structuratiebegrippen zullen niet uitgebreid worden besproken. Giddens' afleiding is van 

belang. Gedetailleerde omschrijvingen heeft hij zelf al gegeven. De belangrijke vraag in dit 

onderzoek is of de hoofdbegrippen corresponderen met zijn uitgangspunt. De opbouw van de 

structuratietheorie is simpel. Dit vervolg op de handelingstheorie dient het verloop van 

handelingspraktijken, de regelmatigheid daarvan en de verspreiding onderzoekbaar te maken. De 

doorzichtige opbouw van de theorie vormt bijvoorbeeld een contrast met de complexe 

taxonomieën rond waarden van Parsons en de theorievorming van Habermas die daar weer op 

leunt. De begrippen worden geïntroduceerd met het overzicht dat een van de critici, Craib, daarvan 

heeft gegeven. Dan volgt de kritiek. Zoals al is opgemerkt zijn de voorwaarden waaronder de 

concepten moeten worden gebruikt de critici ontgaan. Dat geldt ook voor de twee methodologieën. 

Uit de toelichtingen die hij op de ontwikkeling van de structuratietheorie heeft gegeven, kan worden 

afgeleid dat Goffmans werk een voorbeeld is voor onderzoek naar het "practical" en het "discursive 

consciousness". Giddens ontwikkelt, onder andere via zijn interpretatie van de latere filosofie, 

geleidelijk het inzicht dat diens onderzoeksaanpak belangrijke delen bevat van het antwoord op 

de derde vraag naarde methodologische consequenties. De functie van de begrippen zal met een 

artikel over het belang van het werk van Goffman worden toegelicht. Giddens gebruikt 

"consciousness" in de zin van geheugensporen. Deze verwijzing zou zo kunnen worden opgevat 

dat de vorming van de betekenis van het handelen verklaard kan worden via "het geheugen". 

Giddens geeft nergens aanleiding voor het volgen van deze denkrichting. Desondanks zal, 

wanneer de werking van de structuratiebegrippen duidelijk is, worden nagegaan hoe "geheugen" 

moet worden opgevat. 

Craib merkt op dat de structuratietheorie in aanzet op twee pijlers wordt gebouwd. Op dat 

moment lijkt alles helder. De theorie verbrokkelt echter als Giddens beide samenvoegt. Dan 

verdwijnt elke samenhang tussen de begrippen. De pijlers zijn "social -" en "system integration". 

Hij merkt niet op welke status deze begrippen en de andere die hij bespreekt hebben. Giddens 

zegt daar zelf het volgende over. De interpretatie en verklaringen die met sociaal 

wetenschappelijke begrippen kunnen worden bereikt staan op een tweede niveau. De alledaagse 

betekenis van het handelen van een practical - en discursive consciousness is de basis voor een 

wetenschappelijke analyse en gaat daaraan vooraf. Hij geeft de plaats die de begrippen van de 

structuratietheorie innemen ten opzichte van de interpretatie van de actor aan met: "double 

hermeneutic". Dit begrip is als volgt gedefinieerd: "The intersection of two frames of meaning as 

a logically necessary part of social science, the meaningful social world (cursivering C.N.) as 

constituted by lay actors and the meta-languages invented by social scientists; there is a constant 

"slippage" from one to the other involved in the practice of the social sciences".17 De sociologie als 

metataal of als "tweede hermeneutiek" biedt door de systematische informatieverzameling de 

mogelijkheid een algemenere vorm van discursiviteit te realiseren dan de "eerste hermeneutiek". 
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Conform Wittgensteins "logic of meaning" benadrukt Giddens dat betekenissen van 

handelen in de eerste hermeneutiek niet worden vastgesteld met een sociologische metataal. Hij 

heeft, zoals hiervoor is toegelicht, een duidelijk onderscheid aangebracht tussen "systeem" en 

"structuur". Begrippen die in de sociale wetenschappen veelal samenvallen. De onderscheiding 

is een voorbeeld van de toepassing van de dubbele hermeneutiek. Systeem hoort net als interactie 

tot het "tweede niveau". Structuratie hoort als begrip bij de constitutie van de "meaningful social 

world". Een waarschuwing vooraf bij de presentatie van de begrippen via Craib en de andere critici 

is dat zij aan structuratie de betekenis geven die in de sociologie in het algemeen aan sociaal 

systeem wordt gegeven. Zij vatten structuur op als interactie, dat wil zeggen als het actuele 

handelen waarop betekenis zou berusten. 

Voor een kennismaking met belangrijke begrippen uit de structuratietheorie wordt nu 

overgegaan op de twee "pijlers" die Craib aanvankelijk ziet staan. De eerste is de "sociale systeem 

integratie". Systeem is net toegelicht. De tweede pijler is "sociale integratie". Craib geeft de inhoud 

van de twee begrippen als volgt weer: "System integration involves reciprocity across time and 

space, whereas the defining feature of social integration is that it is face-to-face."18 

De volgende drie kernbegrippen zijn uit Craibs weergave geselecteerd. Dit zijn de 

concepten "locale, regionalization, positioning". De overweging achter de keuze is om die 

structuratiebegrippen te bespreken waarmee de relatie tussen sociale- en systeemintegratie wordt 

gelegd. De begrippen leggen de context van het handelen uit en zijn belangrijk omdat hiermee de 

systemness" in het handelen binnen eikaars gezichtveld en daarbuiten kan worden onderzocht. 

Ook de doorbreking van een regelmaat in het handelen is daarmee onderzoekbaar. Craib en de 

andere critici beschouwen deze begrippen ook als de kern van de structuratietheorie. Tevens 

hebben zij daar de grootste moeite mee. Giddens ziet bij de begrippen een overeenkomst met de 

soort metataal en dubbele hermeneutiek in het werk van Goffman. Die overeenkomst is niet 

opgemerkt door de critici. 

Een belangrijk kenmerk van het sociale leven, zo stelt Giddens volgens Craib, is de 

"positionering" die de actor tot stand brengt. Dit zijn de routes die hij dagelijks in tijd en ruimte 

aflegt. Hij geeft de relatie tussen sociale- en systeemintegratie hierbij zo weer: "Actors' positions 

in their daily time-space paths are also positions in regions, systems and inter-societal systems."19 

Hij neemt "lokaliteit" en "regionalisering" als volgt over. Voor het eerste begrip citeert hij Giddens: 

"Locales refer to the use of space to provide the settings of interaction, the settings of interaction 

in turn being essential to specifying its contextuality (Giddens 1984: 118)."20 Regionalisering 

verbindt hij zo met "locale": "A locale can be a room or the territory occupied by a nation-state, and 

it is their internal régionalisation that is important for interaction. Locales are regionalised in time 

as well as space: not only do I have a bedroom, I sleep in it at night."21 

Een voorbeeld van wat onder positionering en regionalisering in een lokaliteit moet worden 

verstaan, is hoe een docent zich tijdens een lesuur door een klas beweegt. Als men zich dat 

isomorf voorstelt kunnen de kenmerken van dat handelen als bewegingen voor het bord en door 
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de klas worden vastgesteld. Zoals uit de citaten blijkt kan regionalisering in ruimte en tijd een veel 

groter bereik hebben. Het tot stand brengen van meer omvangrijke contexten komt in beeld als 

men de intensiteit van het huidige woon-werk verkeer vergelijkt met een periode waarin de 

combinatie van wonen en werk, zoals in het huisleraarschap, heel gewoon was. 

Een ander alledaags voorbeeld is het bereiden van een maaltijd in een keuken. Een 

doorslaggevend moment in de ontwikkeling van de moderne keuken is het verlenen van een 

patent voor de Pullman restauratiewagon. De positionering van iemand die in een moderne keuken 

een maaltijd bereidt ten opzichte van kasten, laden en kookapparatuur is hier direct van afgeleid. 

Ten behoeve van de regionalisering van de treinkeuken van Pullman zijn voorkomende routines 

nauwkeurig geobserveerd: "Time-wasting walks are impossible" in de ontworpen inrichting.22 Men 

kan ter analyse van de klas, het reizen, de keuken en hoe mensen overdag en 's nachts in 

lokaliteiten handelen en zich daartussen bewegen, zoals Giddens doet, diagrammen maken. 

Daarin kunnen aspecten van de betekenis van interactie naar voren komen. Bijvoorbeeld het 

gemiddelde inkomen van mensen op bepaalde woonplekken of de intensiteit van de begeleiding 

van de docent in relatie tot de sociale klasse van de leerlingen. 

Craib streeft met zijn bespreking van de structuratietheorie naar een helder overzicht en 

een duidelijke kritiek zoals in een "Inleiding" voor studenten. Dat resultaat bereikt hij echter niet 

door de aard van Giddens werk: "It is rather like trying tot read an omelette."23Een andere 

omschrijving geeft aan dat hij aantal keren bijna is "verdwaald". De springerigheid van Giddens 

maakt het hem onmogelijk om de aantekeningen die hij maakt samen te vatten of de kern te 

benoemen. Samengevat luidt de leeservaring: "it is rather like trying to grasp quicksilver".24 

De connotatie die hier moet worden opgeroepen is van een schijnbaar mooi geheel. Om 

zelf een vergelijking te maken: Bhutan lijkt tijdens een bezoek met een visum van een dag 

idyllisch. Als men het er voor over heeft om het land langer te bezoeken valt dit beeld uiteen. Craib 

verduidelijkt de belangrijkste kenmerken van Giddens' theorie eerst met een aantal metaforen, 

zodat zijn lezers niet ook verdwalen. Het houvast dat de lezer van Craibs boek heeft voor het 

geven van een samenvatting zijn de volgende vergelijkingen. 

"Ommelette" slaat op de diversiteit van de ingrediënten. Wat Giddens zoal in zijn pan doet 

zijn "linguistic philosophy, structuralisme, poststructuralisme, Goffman, fenomenologische 

sociologen, Derrida. Dit is de eerste reden voorde metafoor: "He moves around from topic to topic, 

point to point, thinker to thinker, and I find myself struggling to find the 'point'."25 De tweede is de 

rijkheid van de smaak. Bij de voorbereiding in de keuken zijn de belangrijke bestanddelen 

weggegooid. Bijvoorbeeld "systeem" als uitgangspunt voor de sociologische analyse: "He peels 

his mushrooms when the peel is the most nutritional part."26 Craib beweegt zich in zijn boek binnen 

de grenzen van zijn eigen metafoor. Hij beperkt zich tot het resultaat en bespreekt de argumentatie 

niet voor wat bijvoorbeeld door hem het linguïstische ingrediënt wordt genoemd. 

Een samenvatting van het definitieve oordeel over de structuratietheorie luidt: "Comparing 

Giddens to Parsons, I argued that the former is producing a view of social order very much like that 
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of the latter, but reversing the order of priority between individual and system. For Parsons, the 

stable personality is the product of the social system that is working well; for Giddens the social 

order, the social system, is the product of a stable personality working routinely. Social order exists 

because we are creatures of habit."27 Het lijkt alsof sociologen van Giddens met lego moeten gaan 

spelen: "The 'duality of structure' is, if you like, the 'secret formula' which is employed in producing 

the components of Giddens's Lego."28 Craib is bereid zo nu en dan met lego te spelen "but I want 

to hold on to my meccano, wooden blocks, ghostbuster figures and the bits and pieces I've picked 

up from local junk heaps."29 

De vergelijking met Parsons gaat nog verder in het vermoeden dat Giddens heeft willen 

vermijden dat de overeenkomst met Parsons' theorievorming te veel opvalt. Hij presenteert zijn 

theorie "offhand". De losheid gaat associaties tegen met de strenge taxonomieën van Parsons. 

Giddens is kennelijk tot de slotsom gekomen dat begrippen als sociale- en systeemintegratie of 

structuur te weinig mogelijkheden boden om een sociale dynamiek te verantwoorden. Hij laat de 

opbouw van waar hij mee bezig is abrupt vallen. Een handelingstheorie moet de ontbrekende 

theoretische verantwoording bieden. Door de openheid en dynamiek die de invoering van deze 

theorie teweeg brengt is de structuratietheorie niet meer te volgen. Er is een voortdurende 

"practice" van handelen tot uitdrukking gebracht in bedrijvige omschrijvingen als positionering of 

regionalisering. Er zijn geen centrale assen, alles roteert in en om elkaar heen. Hier wreekt zich 

dat het werk van Goffman een voornaam ingrediënt is uit Giddens' voedingsbronnen. 

Als men "The Constitution" naslaat op wat Giddens beoogt met zijn structuratietheorie staat 

dit veraf van Craibs harde oordeel. Zo schrijft hij over het practical consciousness dat het bestaat 

uit: "knowing the rules and the tactics whereby daily social life is constituted and reconstituted 

across time and space."30 De structuratiebegrippen die aan de hand van Craib zijn beschreven 

moeten het onderzoek naar dit handelen mogelijk maken: "Testing out just what it is that actors 

know, and how they apply that knowledge in their practical conduct (which lay actors engage in 

as well as social observers), depends upon using the same materials - an understanding of 

recursively organized practices - from which hypotheses about that knowledge are derived."31 

Zoals al is opgemerkt omschrijft Craib de inhoud van de kernbegrippen, maar gaat, evenals 

de andere critici niet in op hun status als metataal. De aanmerking die op zijn weergave van de 

begrippen moet worden gemaakt is dat hij maar een keer de term "context" noemt zonder de 

inhoud daarvan aan te passen of de relatie met de structuratietheorie te leggen. De contextualiteit 

van het handelen moet worden vastgesteld aan de hand van de analyses van een regionalisering 

en een positionering. "Context" is het hoofdbegrip in de structuratietheorie. Daarmee wordt in feite 

het verband tussen sociale- en systeemintegratie gelegd. 

De andere begrippen die door Craib zijn gepresenteerd kunnen evenzogoed, in vrijwel 

dezelfde bewoordingen, uit een andere kritiek worden geput. Dat geldt ook voor "practice", "rule" 

en "institutie". Cohen ziet Giddens' theoretische constructie met wat aanvullend gesleutel wel 

staan. Kießling en Cassell vinden dat de subjectivistische en objectivistische steunpunten niet in 
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een goede verhouding tot elkaar staan. Craib beschouwt de structuratietheorie als rommelige 

retoriek. Hij vermoedt dat Giddens de taxonomieën van Parsons als te rechtlijnig en beperkend 

ziet en hij zich daartegen afzet. De kritiek kan als volgt worden samengevat. De laatste critici zijn 

overwegend negatief. Cohen is positief maar net als bij de andere auteurs berust zijn oordeel op 

de verkeerde gronden: Giddens "project" wordt opgevat als een poging tot theoretische synthese 

waarin de procesmatigheid van sociale verschijnselen wordt benadrukt. Dit theoretisch perspectief 

wordt ook gehanteerd in de partiële kritiek in artikelvorm, bijvoorbeeld door Bauman. Het gevolg 

van deze algemene overeenkomst is dat geen van de critici zoals Giddens een verschil aanbrengt 

tussen het eerste en tweede niveau in de dubbele hermeneutiek of tussen de sociologie als 

metataal en de constitutie van betekenis. Bauman beschouwt het zowel gebruiken van "system" 

en "structure" als woordovertolligheid. 

De misvattingen komen verschillend tot uiting, maar hebben dezelfde grondtoon. De een 

constateert bijvoorbeeld dat procesmatigheid wordt benadrukt met uitdrukkingen als structurering, 

regionalisering, lokalisering. Archer ziet de procesmatigheid terug in een begrip als practice. Naar 

gelang de slotconclusie negatief of positief is, weet men voor zichzelf rule en structure een minder 

of meer bevredigende plaats in de theorie te geven. De gemeenschappelijke grondtoon in de 

kritiek betekent dat geen rekening is gehouden met de inhoud van de institutionele 

handelingstheorie. Hierdoor wordt "context" door iedereen als het geheel van fysieke kenmerken 

van een handelingssituatie opgevat. Niemand werkt het begrip contextualiteit in het handelen, dat 

voor de relatie van systeem- en sociale integratie gebruikt wordt, zo uit als is bedoeld. Sociale 

integratie is fundamenteel voor systeemintegratie of in Giddens woorden: "The duality of structure 

relates the smallest item of day-to-day behaviour to attributes of far more inclusive social 

systems."32 Regionalisering en positionering beschrijven de relatie die in een "duality of structure" 

wordt gelegd. 

Verwijzingen naar Wittgensteins uitspraak "what cannot be said, has to be done" worden 

als de legitimatie voor de gegeven kritiek gezien. Dat is de filosofische ondersteuning van het 

accent dat in de sociologie moet worden gelegd op hoe handelingen in een situatie worden 

uitgevoerd. Met het "to be done" in de institutionele handelingstheorie is daarentegen bedoeld dat 

de constitutie van betekenis berust op de geobserveerde handeling en het nonverbale handelen 

dat met die handeling samengaat. Daaruit blijkt de beheersing van een techniek. Giddens geeft 

met zijn omschrijving van discursiviteit, in tegenstelling tot De Vries in zijn boek "Sociale Orde", 

aan dat de actor de structurele inbedding van het handelen altijd in een bepaalde mate kan 

verantwoorden. Het onderscheid tussen de sociale- en systeemintegratie moet aan de hand 

daarvan onderzoek mogelijk maken naar de overzienbare en onbedoelde gevolgen van het 

handelen. Als iemand iets "zegt" wordt daarmee tevens, onbedoeld, een taal in stand gehouden. 

Dit effect is eenvoudig in te zien. Zulke onbedoelde gevolgen kunnen bij lange koppelingen van 

handelingspraktijken moeilijk worden opgemerkt, zoals in het voorbeeld van de vliegtuigfabriek 
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Fokker duidelijk is met de doorwerking van het faillissement in de reeks van alle toeleveranciers 

en daarmee verbonden werkgelegenheid. 

Craib omschrijft "integratie" wel, maar plaatst het begrip buiten het institutionele handelen 

van de "duality of structure" waarmee betekenis wordt gevestigd. Dit begrip is inderdaad gericht 

op een regelmatigheid van handelen in een "face to face" interactie ofwel in sociale systemen of 

collectiviteiten. Giddens omschrijft integratie echter ook als een: "reciprocity of practices between 

either actors or collectivities."33 Reciprociteit betekent dat de uitkomsten van eigen gedrag mede 

worden beïnvloed door een techniek van handelen van de ander. In de omschrijving als "practices" 

benadrukt Giddens dat: 'integration is not synonymous with 'cohesion', and certainly not with 

'consensus'."34 De betekenis van het handelen komt niet tot stand door een sociale consensus 

maar kan daar wel mee samengaan. Zoals Baker en Hacker aangeven: het "zingen" is constitutief 

voor betekenis en niet de koorzang. 

De grondtoon in de kritiek op de institutionele handelingstheorie betekent dat de 

methodologieën van de institutionele- en de sociaal strategische analyse als een uitwerking van 

de twee polen van het dualisme worden beschouwd. Terwijl deze twee epochè's van Giddens de 

constitutie van "the meaningful social world' tussen haakjes plaatsen. Zo kan met de eerste 

methodologische aanpak de productie van regels worden onderzocht. In het tweede geval maakt 

het tussen haakjes zetten van deze constitutie de reproductie van regelgeleid gedrag 

onderzoekbaar. De resultaten van Giddens project moeten door andere ogen dan van de critici 

worden bekeken. Het verschil tussen sociale- en systeemintegratie heeft niets uitstaande met het 

ten onrechte door hen gemaakte onderscheid tussen micro- en macroverschijnselen. De twee 

methodologieën hebben geen enkel verband met de twee polen van het dualisme die zij 

onderscheiden. 

Cohen is de invloedrijkste criticus. Hij herhaalt Giddens' begrippen maar gaat niet zo 

nauwkeurig met de definiëring om als de andere critici. Cohen hanteert soms een eigen 

terminologie en laat zelf ingevoerde concepten doorgaan voor begrippen van Giddens. Het 

voordeel van deze verkeerde weergave voor de beoordeling van zijn kritiek is dat snel duidelijk 

wordt welke positie hij inneemt. Een zelf ingevoerd begrip is synthese. Het hoofddoel van Giddens 

omschrijft hij als volgt: "What is implied here is a synthesis of idealist and materialist factors in 

social reproduction."35 Zijn thema is dat de structuratietheorie geen duidelijke centrale begrippen 

heeft: "While all concepts in structuration theory exhibit Giddens's persistent concern to reconcile 

social action with the collective dimensions of social life, finding a single concept that lends 

consistency to his thought is more difficult than it seems."36 Ook figureert de "duality of structure" 

niet als zodanig zoals andere critici beweren. Als er iets "centraal" moet worden gesteld kan dit niet 

een concept worden genoemd. Het is gewoon de uitvoering van gedrag: "Nevertheless, in 

structuration theory it is the performance of conduct per se which stands out at the centre of 
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Giddens heeft voor de uitwerking van deze kern veel aan Goffman te danken, zo stelt 

Cohen. Hij noemt de "overstijging" van het dualisme die met Wittgenstein is verbonden nergens. 

Dit hangt wellicht samen met de keuze om, vanwege de complexiteit, aan de door hem 

veronderstelde fundering door Giddens van zijn institutionele handelingstheorie in een linguïstische 

filosofie geen aandacht te schenken. Hij hanteert dan ook een terminologie die alleen op sociale 

interactie betrekking heeft. Met de handelingstheorie is een theoretische synthese uitgevoerd. De 

andere begrippen van Giddens bevestigen hoe de structuratietheorie en haar fundatie daarmee 

zijn ingevuld. 

Een onnauwkeurige invulling door Cohen van een begrip betreft "mutual knowledge". Hij 

geeft hier een totaal andere inhoud aan en vermeldt het doel van de conceptualisering ook niet. 

Het concept verwijst naar het "practical consciousness" waarin betekenis wordt geconstitueerd op 

grond van de beheersing van een structuur van regels door de "lay actor". De conceptualisatie is 

ontwikkeld vanwege de logische noodzakelijkheid van een dubbele hermeneutiek in de sociale 

wetenschappen. Giddens geeft daarmee aan hoe betekenissen uit het sociale leven toegankelijk 

kunnen worden voorde socioloog. Zijn definitie van mutual knowledge luidt: "Knowledge of 'how 

to go on' in forms of life, shared by lay actors and sociological observers; the necessary condition 

of gaining access to valid descriptions of social activity."38 Cohens versie is: "Giddens refers to 

mutual knowledge: a knowledge that is shared by all who are competent to engage in or recognise 

the appropriate performance of a social practice or range of practices."39 

Hiermee is het oordeel van Cohen duidelijk. De spil waar de structuratietheorie om draait 

is "conduct per se" (cursivering door de auteur) of zoals hij elders schrijft "the appropriate 

performance" (cursivering C.N.). Dat is de actuele handeling waar op grond van een sociale 

consensus betekenis aan wordt verleend. Dit uitgangspunt is door de latere filosofie juist 

verworpen. Cohen kiest kennelijk voor deze opvatting van "conduct" omdat de originaliteit van 

Giddens toevoeging aan Goffmans werk is dat instituties bestaan uit gestandaardiseerde aspecten 

van gedrag die passen bij de situatie. Structuratie is het in stand houden en veranderen van de 

impliciete regels die hierbij een rol spelen. Deze regels zijn standaarden waaraan gedrag moet 

voldoen om aan te kunnen sluiten bij de eisen die een situatie stelt. Dit idee keert overal terug in 

zijn weergave van de theorie. Bijvoorbeeld: "But in all cases, unless actors sustain an knowledge 

of how standardised aspects of conduct are appropriately performed in suitable locales they will 

be unable to reproduce these activities as a matter of course in their day-to-day lives."40 

Cohens opvatting dat het bestaan van een regel berust op een consensus valt ook op 

omdat hij zonder meer "structure" verandert door er "social" aan toe te voegen. Sociaal hoort bij 

systeem omdat met dit begrip de regelmatigheid van interactie tussen mensen wordt 

geanalyseerd. "Social structure" geeft de fundamentele misvatting door Cohen van de 

structuratietheorie aan, omdat daarmee de constitutie van betekenis tot een sociologisme wordt 

gereduceerd. 
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In een beeldspraak à la Craib zijn Kießling en Cassell van hetzelfde laken een pak. De 

eerste auteur is er van overtuigd dat: "Giddens' Begriffsstrategie programmatisch darauf abstellt, 

die Relation von Struktur und Subjektivität bzw. Handeln als dialektischen 

Vermittlungszusammenhang zu reformulieren."41 Kießling staat achter dit door hem veronderstelde 

theoretische doel. Het is echter niet eenvoudig vanwege Giddens' retoriek om vast te stellen hoe 

hij dit nastreeft. Men moet de "Begriffsstrategie" daarvoor eerst "durchstoßen". Het is duidelijk dat 

Kießling niet alleen een synthesepoging aan Giddens toeschrijft, maar deze ook in de door hem 

zelf aangeduide richting nastreeft. Giddens heeft de neiging zich in te dekken tegen kritiek 

waardoor zijn subjectivistische standpunt onvoldoende tot zijn recht komt: "Nicht die Programmatik, 

die Giddens offeriert, is zu kritisieren. Allein gegen ihre (bisherige) konkrete Ausführung richtet sich 

unsere Kritik: Giddens verfolgt sein Ziel nicht radikal genug.""2 

Tot nu toe is de kritiek op zijn werk uitgegaan van "starken objectivistische Prämissen" die 

buiten elke discussie worden gehouden. Daardoor is het volgende beeld van de structuratietheorie 

gecreëerd: "So erscheint dann notwendigerweise ein Theorieprogramm, das auf die Vermittlung 

von Objektivismus und Subjektivismus abstellt, unabhängig von seiner konkreten Ausführung, als 

zu tadelnde Häresie."43 Hij citeert een voorbeeld uit "The Constitution" waaruit blijkt dat Giddens 

de idealen van zijn eigen programma verloochent. De cursivering is van Kießling: "Social systems 

do have structural properties that cannot be described in terms of concepts referring to the 

consciousness of agents."44 Het citaat staat echter in de context van het uitgangspunt dat de 

constitutie van betekenis regelgeleid is en niet psychologisch kan worden verklaard. Hij gaat 

nergens in op Giddens' kritiek op de linguïstische interpretatie van de latere filosofie en op zijn 

institutionele handelingstheorie. 

Cassell heeft een "ongepubliceerde" dissertatie aan de structuratietheorie gewijd. Ook hij 

vat de structuratietheorie als een synthesepoging op die manco's vertoont. De beoordeling gaat 

helemaal voorbij aan de institutionele handelingstheorie en de relatie die met de latere filosofie is 

gelegd. De synthese van Giddens' bestaat eruit dat hij aan de ene kant van de microanalyses van 

Goffman gebruikt maakt, maar aan de andere kant ervoor waakt om een microsituatie niet los te 

zien van wat daarbuiten gebeurt. Hij geeft een voorbeeld: "Taking the example of the school, which 

is ordinarily regionalized into classrooms, offices and recreation areas etc., Giddens would contend 

that what is occurring in the staff room, for example, cannot be adequately comprehended without 

reference to the other 'regions' in the school."45 

Cassell gaat niet in op Giddens' uitgangspunt dat betekenis door de actor in een "practice" 

van handelen tot stand wordt gebracht. Integendeel. Het manco van de structuratietheorie is juist 

dat er geen aandacht aan intersubjectiviteit wordt geschonken. Hij gebruikt voor zijn kritiek het 

voorbeeld dat de betekenissen in een taal alleen bestaan dankzij een sociale consensus: "Giddens 

is wrong to assume that my drawing on English in speaking is sufficient for its reproduction. Rules 

such as those which figure in Giddens's conception of structure - can have meaning as rules only 

when conceived intersubjectively."46 
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Giddens' theorie wringt op het punt van deze sociale overeenstemming. De reproductie van 

een regel kan niet vanuit het standpunt van een enkele actor worden bezien. Cassells algemene 

conclusie is "The problem with Giddens's formulation, as I have already stated, lies in the attempt 

to depict what is essentially an intersubjective activity - the reproduction of structures - in a 

subjective framework."47 Uit de accenten in de beoordelingen van Giddens door Cassell en 

Kießling blijkt de synthese die zij zelf voor het dualisme nastreven. 

Cohens kritiek is ook dat er een te grote plaats is ingeruimd voor de strategische 

gedragsanalyse, maar hij gelooft dat er met wat aanvullingen evenwicht in de structuratietheorie 

kan komen. Twee noodzakelijke toevoegingen zijn de definitie van handelingsregels als "context 

overstijgend" en een nog te geven verantwoording van de "intentionaliteit van het handelen". Er 

moet voor dat laatste een motivatietheorie komen. Het is opmerkelijk dat hij met de andere critici 

er geen acht op heeft geslagen dat de begrippen van de structuratietheorie tot een "metataal" 

behoren, waarvan het gebruik door Giddens aan voorwaarden is gebonden. 

Volgens Cohen kunnen "action" en "structure" beter met elkaar worden verbonden. De 

aanzet is goed, maar er schort nog wat aan beide kanten. Naar zijn mening is de formulering van 

de subjectieve betekenis van het handelen door Giddens onvolledig. Microsociologische 

benaderingen komen voldoende aan bod, maar merkwaardig genoeg gaat Giddens niet in op de 

intenties van het handelen. De ontwikkeling van een motivatietheorie blijft bij Cohen een suggestie. 

De leegte aan de objectieve kant wordt daadwerkelijk door hem opgevuld. Kenmerken van 

handelingssituaties kunnen zich herhalen en in verschillende contexten terugkeren. Veel van die 

kenmerken zijn generaliseerbaar. Het hoe te handelen in een bepaalde situatie moet dat ook zijn. 

Regels voor interactie in vergelijkbare situaties hebben geen expliciete plaats in de theorie 

gekregen. 

Cohens voorstel is om objectieve algemene regels niet in een systeem integratie te zoeken, 

maar juist in specifieke procedures die in meerdere practices voorkomen. Een voorbeeld is het 

vertrouwelijk zijn van het stemmen in een formele democratie zoals dat tijdens verkiezingen in 

stemhokjes voorkomt. Het zijn simpele gedragsregels die in voorschrijvende zin veel situaties 

overstijgen. Nog een voorbeeld is: "Another practice, such as obtaining a loan from a bank, may 

involve interactional rules regarding appropriate dress and non-verbal demeanour, status displays 

(e.g. displays of trustworthiness, deference), bureaucratic and economic rules to establish 

qualifications, and so forth."48 

Volgens de critici wil Giddens een balans tussen verschillende theoretische oriëntaties tot 

stand brengen. Voor het merendeel van hen is deze in het eindresultaat ver te zoeken. Er worden 

teveel begrippen verbonden met microprocessen. Cohen is nog het meest positief. Giddens 

synthese is redelijk geslaagd en moet alleen nog evenwichtig worden gemaakt. Met zijn 

"transsituationele regels" denkt hij een betere uitwerking te geven aan Giddens' begrip van een 

"practice" van handelen. Hierbij wordt geheel voorbij gegaan aan zijn filosofische fundering van 

de structuratietheorie. Cohen gaat ervan uit dat betekenissen sociaal linguïstisch gefundeerd zijn 

114 



Begrippen, critici en uitgangspunten van de structuratietheorie 

en op een consensus berusten over de adequaatheid van een handeling in een situatie. De 

betekenis van een handeling is volgens Giddens daarentegen inherent aan een "techniek". Deze 

houdt de beheersing in van regels die deel uitmaken van een structuur van mogelijk handelen. Een 

praktijk van handelen ontstaat op grond van deze structuur en houdt deze tevens in stand. De 

constitutie van betekenis komt zo intern tot stand en de fout van Cohens toevoeging is dat hij hier 

een externe bron voor aanwijst in de vorm van een consensus over het passen van een handeling 

op de kenmerken van de situatie. Zo krijgen bijvoorbeeld tijd en ruimte in een handelingscontext 

een objectieve betekenis, terwijl Giddens deze vorm van betekenisconstitutie juist overstijgt. Hij 

stelt dat deze constitutie niet door of in aansluiting op een context plaatsvindt. De betekenis van 

"context" en de kenmerken daarvan worden in het handelen geconstitueerd. Denk hierbij aan het 

gedrag van gesprekspartners tegen het einde van een gesprek of van leerlingen tegen het einde 

van het lesuur. De omschrijving die Cohen aan "handelingscontext" geeft in een artikel over de 

consequenties van de latere filosofie voor de methodologie van het sociaal wetenschappelijk 

onderzoek, stemt overeen met zijn aanvulling op de structuratietheorie. Hij ontwikkelt in het artikel 

geen eigen interpretatie, maar baseert zich op Coulter.49 Deze interpretatie van de latere filosofie 

is kennelijk zo vanzelfsprekend voor Cohen, dat een onderzoek naar de wijze waarop Giddens de 

latere filosofie interpreteert voor hem niet nodig is. 

De structuratiebegrippen kunnen slechts worden gebruikt op grond van: "the meaningful 

social world as constituted by lay actors" zoals Giddens in zijn definitie van de "double 

hermeneutic" aan heeft gegeven. De structuratietheorie kan niet worden aangevuld met 

"transsituationele regels". De institutionele handelingstheorie is in een aantal boeken voorafgaande 

aan "The Constitution" uitgewerkt en in een aantal artikelen toegelicht. In de artikelen wordt nog 

eens ingegaan op de betekenis van Goffmans onderzoek voor beide theorieën. Deze socioloog 

voldoet, weliswaar op impliciete wijze, aan de eisen die aan het gebruik van een sociaal 

wetenschappelijke metataal moeten worden gesteld. Sociologische verklaringen beginnen bij de 

betekenissen die een "lay actor" in zijn handelen vestigt. In een artikel over Goffmans werk legt 

Giddens uit dat een "strategische gedragsanalyse" ofwel een "institutionele analyse" aan de hand 

van de structuratiebegrippen onder een methodologisch epoche moet worden uitgevoerd. Om een 

sociologische analyse mogelijk te maken wordt er afstand genomen van de constitutie van 

betekenis in een "duality of structure". De "duality" betekent dat handelen regelgeleid is maar 

tegelijkertijd ook regels reproduceert. Bij het epoche voor een strategische gedragsanalyse wordt 

kunstmatig een rustpunt in deze constitutie aangebracht om alle aandacht aan de productie van 

regels in het handelen te kunnen besteden. Bij een institutionele analyse staat de reproductie van 

regels in het handelen centraal. 

De systematische veronachtzaming van deze gebruiksaanwijzingen in zowel de negatieve 

als de positieve kritiek heeft het karakter van een blinde vlek. De institutionele handelingstheorie 

van Giddens maakt duidelijk dat Cohens tweede suggestie tot aanvulling met een motivatietheorie 

voor de gebrekkige uitwerking van de intentionaliteit van handelingen ook geen basis heeft. Hij 
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schrijft tijdens zijn "project" over de handelingstheorie: "The continuity of daily life is not a "directly 

motivated" phenomenon, but assured in the routinisation of practices".50 

De kritiek typeert Giddens vanuit een oppervlakkige bestudering als "Wittgensteiniaan". 

Voor deze algemene tendens kunnen hier alleen tentatieve verklaringen worden geboden. Het 

ontbreken van aandacht voor de toelichting en de ontwikkeling van de theorie kan samenhangen 

met de problemen rond het achterhalen van de inhoud van de latere filosofie en met Giddens' stijl. 

In zijn werkwijze komen geen uitgebreide interpretaties bij citaten uit de latere filosofie voor. De 

formulering van begrippen vindt op een didactische en zorgvuldige wijze plaats, maar de 

filosofische argumentatie is kort en concluderend qua stijl. Het was voor 1985 moeilijk om de 

filosofische conclusies van Giddens te verifiëren. Pas daarna ontstaat een duidelijk inzicht in de 

opbouw van de latere filosofie door de publicatie van het tweede deel van de vergelijkende 

analyses van Baker en Hacker. 

Wat tegen deze verklaring pleit is hoe weinig in de jaren daarna de resultaten van het werk 

van Hacker en de daarmee verwante auteurs begrepen zijn. Een vanzelfsprekend inhoud geven 

aan bekend lijkende begrippen kan een grotere rol spelen. In dat geval is het feit dat alle 

verwijzingen naar Wittgenstein inhoudelijk niet serieus zijn genomen een gevolg van een 

theoretische vooringenomenheid. De foute duiding is dan paradigmatisch van aard en heeft te 

maken met een andere opvatting over taal of in dit geval Giddens' metataal. Men lijkt daardoor niet 

te kunnen opmerken dat hij taal definieert als: "Is not language more aptly regarded, with 

Wittgenstein, as all the things that can be done in and through language?"51 Door het verschil in 

paradigma ziet men, ondanks de didactiek en zorgvuldigheid van Giddens de inhoud van 

homonieme begrippen als "practice", "structure" en dergelijke niet. Een juiste perceptie van de 

inhoud wordt verhinderd door de vanzelfsprekende idee dat het ontstaan van de betekenis van 

handelingen verklaard moet worden. Zijn uitgangspunt moet echter, in tegenstelling tot de 

interpretaties van de latere filosofie uit de "eerste richting", als niet-linguïstisch worden gekenmerkt. 

De veronachtzaming van de afwijzing van verklaringen voor het begrijpen van gedrag en van een 

reductie van non-verbaal handelen tot taal, bevestigt zijn constatering nog eens dat de sociale 

theorievorming in het algemeen doortrokken is van objectivistische en subjectivistische oriëntaties. 

Giddens heeft ten tijde van het "project" en direct daarna gereageerd op beoordelingen van 

de structuratietheorie. Onder andere in de vorm van een uitgebreid nawoord in de bundels met 

partiële beoordelingen die zijn uitgebracht. De kritiek die daarna is uitgebracht is echter 

onveranderd. Zijn reactie betreft de onjuiste aannames. Voor Craib en de anderen geldt dat, 

tegelijk met het niet zien van de gebruiksaanwijzing voor de theoretische metataal, "structuur" 

gewoon wordt opgevat als "interactie". De in de definitie van een "dubbele hermeneutiek" 

geformuleerde eis waaraan een sociologische benadering van de betekenis van het handelen 

moet voldoen, is nergens besproken of in aanmerking genomen. Craib uit zijn kritiek in 1992. In 

1989 is Giddens' reactie op eenzelfde onjuiste aanname van onder andere Zygmunt Bauman: "In 

criticizing my viewpoint, Bauman and Thompson, in somewhat varying ways, pose the question: 
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'what are the rules which compromise social structure?' (Thompson's phrase); but this is not a 

question which makes any sense in terms of the notions I have proposed. I usually avoid using the 

term 'social' structure, because this conforms too closely to a position I want to avoid, in terms of 

which structure appears as something 'outside', or 'external', to human action. In my usage, 

structure is what gives form and shape to social life, but it is not itself that form and shape nor 

should 'give' be understood in an active sense here, because structure only exists in and through 

the activities of human agents."52 

De belangrijkste resultaten van het sociaal theoretisch "project" zijn neergelegd in "The 

New Rules" en "Central Problems". Deze boeken bestaan uit gedetailleerde aparte betogen waarin 

respectievelijk linguïstisch-structuralistische, fenomenologische, symbolisch interactionistische en 

andere pogingen om betekenis te constitueren uiteindelijk allemaal worden afgewezen en de latere 

filosofie het alternatief vormt. Betekenis is institutioneel en wordt door mensen in het handelen 

geconstitueerd. De latere structuratiebegrippen vormen een substantiële en methodologische 

uitwerking van de institutionele handelingstheorie. "Central Problems" is de basis van "The 

Constitution" dat vijf jaar later verschijnt. In "Central Problems" leidt Giddens de "sociale- en 

systeemintegratie" uit zijn handelingstheorie af. De hoofdbegrippen van de structuratietheorie zoals 

"locale" en "regionalisering" komen in dat boek nog niet voor. Ook "context" niet als de verbinding 

tussen beide vormen van integratie. Het verband tussen deze beide vormen wordt daar nog gelegd 

met een "practice" van handelen waarin een context tot stand wordt gebracht. Later legt Giddens 

bij elk begrip dat hij ontwikkelt de relatie met de institutionele handelingstheorie en verwijst 

nadrukkelijk naar zijn eerdere werk. 

Aan de verwijzingen naar de latere filosofie is een vanzelfsprekende betekenis gegeven 

op grond van de gangbare interpretaties. Als er aandacht aan Wittgenstein wordt besteed, zoals 

door Archer en Cohen, blijft dat zijdelings. De laatstgenoemde besteedt in zijn boek over de 

structuratietheorie geen letter aan de latere filosofie. Hij heeft eerder in een artikel op de 

consequenties van deze filosofie voor sociaal wetenschappelijke onderzoeksmethoden gewezen. 

Daarin wordt een duiding uit de "eerste richting" gevolgd die zondermeer gezaghebbend is.53 

Archer beroept zich op een interpretatie van deze filosofie die zo algemeen is dat zij daar kennelijk 

geen enkele onderbouwing voor denkt te hoeven geven. Het niet opmerken van de institutionele 

handelingstheorie, van de afleiding van deze theorie uit de latere filosofie en de onjuiste indruk dat 

Giddens' project een queeste naar een afdoende verklaring van de constitutie van betekenis is, 

hebben een paradoxaal gevolg voor "The Constitution". Terwijl hij zijn sociologische metataal 

gelijkelijk uitwerkt naar een analyse van het systeem en het gedrag, zien de critici de aandacht 

voor de institutionele handelingstheorie als de bevestiging van een subjectivistische theoretische 

oriëntatie. Dit geldt evenzeer voor verwijzingen van Giddens naar Goffmans werk. Zo een 

adstructie versterkt een al bestaande indruk bij de critici omdat Goffman met een subjectivistische 

positie wordt verbonden. 
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Zij hebben de omschrijving van de begrippen herhaald zonder acht te slaan op de 

methodologische bedoeling en het verband dat tussen sociale- en systeemintegratie moet worden 

gelegd. Volgens de latere filosofie is institutionaliteit intern gerelateerd met een structuur van 

regels. Giddens heeft zich in "The Constitution" tot taak gesteld de methodologie en de begrippen 

te ontwikkelen, waarmee een regelmatigheid van handelen empirisch kan worden vastgesteld. De 

"contextualiteit" van het handelen is daarvoor het kernbegrip. Het vormt de, niet door Giddens 

opgemerkte, verbinding tussen sociale- en systeemintegratie. Met handelingscontext zijn de 

kenmerken van individuele handelingspraktijken en van een sociaal systeem als een geheel van 

handelingspraktijken onderzoekbaar gemaakt. De begrippen "lokaliteit", "positionering" en 

"regionalisering" die met Craib zijn omschreven, kunnen zowel onderdeel uitmaken van een sociaal 

strategische- als een institutionele analyse. 

In het eerste geval gaat men de "systemness" of regelmatigheid in individuele 

handelingscontexten na. In het tweede wordt aan de hand van deze begrippen de interactie van 

een sociaal systeem onderzocht en kunnen de historische wortels en de verspreiding van 

instituties worden vastgesteld. In een institutionele analyse wordt de "knowledgeability" tussen 

haakjes geplaatst en gestreefd naar verantwoorde generalisaties over sociale systemen. In een 

gedragsanalyse beperkt men zich tot de toepassing van de "knowledgeability" bij het creëren van 

een handelingscontext. Giddens waarschuwt dat zo een "epoche" of "bracketing wholly 

methodological" is. Het verloop van het sociale leven kan voorspelbaar zijn. De meeste aspecten 

van het voorspelbare worden echter tot stand gebracht met de "knowledgeability" van regels 

waarmee mensen handelen en kunnen daardoor worden veranderd. De waarschuwing is: "Those 

who take institutional analysis to comprise the field of sociology in toto mistake a methodological 

procedure for an ontological reality."54 Het is opmerkelijk dat veel auteurs aan Giddens zo een 

ontologisering toeschrijven. De critici hebben in algemene zin verdonkeremaand dat de betekenis 

van het handelen op een structuur van regels berust, terwijl alle conceptualiseringen in de 

structuratietheorie daarop zijn geënt. Terwijl hij de betekenis van de begrippen, waarmee de 

"systemness" van een context en de regelmaat in een systeem worden vastgesteld, baseert op 

het institutioneel handelen van de "lay actor", vlakken zij dit fundament uit en zien slechts sociale 

interactie in de begrippen. 

Giddens legt de relatie tussen de twee pijlers die Craib in beginsel bij zijn 

theorieontwikkeling heeft opgemerkt met "contextualiteit". Een "context" bestaat uit de posities die 

mensen in een ruimte innemen. Hij bedoelt met het begrip meer dan alleen een omgeving waarin 

interactie plaatsvindt. Het handelen in contexten komt tot stand in een "practical consciousness". 

Hij licht dit zo toe: "Practical consciousness consists of knowing the rules and the tactics whereby 

daily social life is constituted and reconstituted across time and space."55 Daarin ligt het 

fundamentele verschil met de "criteriabenadering" die aan de latere filosofie wordt toegeschreven 

en in het tweede hoofdstuk is besproken. In die benadering is "context" opgevat als de fysieke 

kenmerken van een omgeving, zoals een geografisch gebied op grond van bepaalde kenmerken 
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een regio is. De context en het actuele gedrag moeten dan op elkaar zijn afgestemd. 

Contextualiteit in de betekenis die Giddens daaraan geeft, wordt tot stand gebracht door allerlei 

manieren van mensen om in de loop van de tijd ruimten te gebruiken. Met "gebruikt" of "used" 

benadrukt hij de regelgeleidheid van het handelen. Dit komt naar voren in een toelichting op 

lokaliteit: "Locales refer to the use of space to provide the settings of interaction in turn being 

essential to specifying its contextuality",56 Een contextualisering is bijvoorbeeld het gebruik dat 

actoren maken van de kenmerken van een "setting" om het begin of het einde van een ontmoeting 

te markeren. Daarnaast worden deze kenmerken routinematig aangewend in de constitutie van 

de inhoud van interactie tijdens de ontmoeting. 

Het verband tussen de twee pijlers die Craib heeft opgemerkt wordt zo beschreven: 

"Context thus connects the most intimate and detailed components of interaction to much broader 

properties of the institutionalization of social life."57 De begrippen waarmee Giddens het verband 

tussen de sociale- en systeemintegratie verder uitwerkt, verwijzen allemaal naar het vermogen 

betekenis te geven aan interactie. Dit blijkt uit de context die Giddens zelf meegeeft aan de 

begrippen die Craib heeft genoemd. "Locale" heeft net als in de Nederlandse vertaling de 

betekenis van een ruimte waarin "iets gebeurt". Hij licht de keuze voor het begrip zo toe: "One of 

the reasons for using the term 'locale' rather than 'place' is that properties of settings are employed 

in a chronic way by agents in the constitution of encounters across space and time."58 De 

totstandkoming van de "setting" van een interactie kan geanalyseerd worden met "positioning" en 

"regionalization". Met het consequent gebruik van "ing" van de progressive form verwijst Giddens 

naar een "knowledgeability" hoe verder te gaan of "how to go on" dat in het handelen niet onder 

woorden kan worden gebracht of "cannot be said" en naar de beheersing van een structuur van 

regels. Het weten "how to go on" en wat "cannot be said" zijn de twee hoofdpunten in Giddens' 

interpretatie van Wittgensteins latere filosofie. Op grond daarvan heeft hij "practical consciousness" 

gedefinieerd. 

Giddens verwijst in al zijn replieken naar de ontwikkeling van de institutionele 

handelingstheorie in "Central Problems". De interpretatie van de latere filosofie in dat boek is al 

in het tweede hoofdstuk besproken. Hij gaat daarnaast een enkele keer in op de stand van zaken 

in zijn sociaal theoretisch project. Bijvoorbeeld in het al besproken artikel over het probleem van 

het ontbreken van een adequate handelingstheorie in de sociologie waarin hij aan de hand van 

de "drie vragen" de kern van zo een theorie toelicht. Voor de verdere opheldering van de 

misvattingen van de critici kan een tweede terugblikkend artikel van Giddens op de resultaten van 

zijn theoretisch project dienen.59 Het gaat over Goffman en hij geeft aan de hand daarvan de 

inhoud van "The Constitution of Society" in een notedop weer. Het werk van Goffman kan worden 

gezien als een sociologische versie van de inzichten van Wittgenstein uit zijn latere periode. 

Het verband met het eerder besproken artikel van Giddens is dat nu op de 

methodologische consequentie van het antwoord op de eerste twee van de drie vragen van 

"Central Problems" wordt ingegaan. Indien het belang van de latere filosofie in die toelichting voor 
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het bepalen van de betekenis van "action" (vraag 1) en "structure" (vraag 2) niet is opgemerkt, valt 

deze consequentie in het antwoord op (vraag 3) niet op. De hoofdlijnen van de structuratietheorie 

worden zo nog eens getrokken. Dit retrospectief op de ontwikkeling van de structuratie theorie zal 

worden geïllustreerd met voorbeelden uit andere artikelen waarin Goffman is genoemd, publicaties 

van hemzelf en ondersteund met inzichten uit de latere filosofie. In zijn typering van Goffmans 

werk als een empirische versie van de latere filosofie gaat Giddens uit van zijn eigen interpretatie 

van deze filosofie. Aangezien hij zich tot de hoofdpunten heeft beperkt zullen bij de bespreking, 

ter ondersteuning van de argumentatie, de resultaten worden aangehaald van Hackers onderzoek 

naar de "latere" Wittgenstein op het gebied van intenties. 

Aan Giddens mag het didactische compliment worden gegeven dat hij veel en verschillende 

voorbeelden geeft. Het essay over de betekenis van Goffmans werk voor de sociologie kan 

daarom zonder in herhaling te vervallen dienen als een correctie op alle kritiek die op hem is 

uitgebracht. Het hoort bij de blinde vlek in de kritiek dat deze publicatie daarin niet aan bod komt. 

Giddens bespreekt in algemene zin de verwantschap tussen zijn structuratietheorie en Goffmans 

aanpak van onderzoek. Hij baseert de overeenkomst in het bijzonder op de redevoering die 

Goffman als President van de American Sociological Association hield tegen het einde van zijn 

leven. 

Cohen merkt evenals de andere critici op dat Giddens voor de sociale theorievorming een 

bijzonder belang hecht aan de analyses van Goffman. Zij hebben de reden daarvan niet kunnen 

vaststellen. Ter inleiding zal eerst in algemene zin worden ingegaan op de hoofdkenmerken van 

de analyses en Goffmans aandacht voor discursiviteit en contextualiteit. Hij staat bekend om zijn 

descriptieve onderzoeksaanpak en citeert onder andere veel faits divers uit kranten. Bij velen komt 

hij over als een collectioneur van het banale. Zijn boeken lijken louter beschrijvingen hoe mensen 

bijvoorbeeld op straat lopen of van het gedrag in de keuken van een restaurant, maar er worden 

altijd conclusies getrokken. Bij tijdelijke afwezigheid "iets" op een stoel leggen is een "marker" dat 

deze bezet is of hij gaat na wat er verandert in het gedrag van het personeel van het restaurant 

als de clientèle in de open keuken kan kijken. Goffmans werk moet volgens Giddens niet, zoals 

in de algemene tendens, worden gezien als microsociologisch in bereik en subjectivistisch qua 

inslag. Hij is onder de indruk van de door Goffman vastgestelde subtiliteit van het alledaags 

routinematig handelen en hoe actoren aan situaties vorm geven om een overgang te maken van 

een "practical" naar een "discursive consciousness". 

Goffman heeft in zijn analyses het argumentatief handelen in het sociale leven belicht. Het 

is voor een belangrijk deel aan hem te danken dat alledaagse argumentaties voor 

wetenschappelijk onderzoek toegankelijk zijn geworden. Zijn analyses zijn in algemene zin 

inspirerend geweest voor sociologen en argumentatietheoretici en worden ook veel aangehaald, 

maar de wijze van onderzoek is nauwelijks nagevolgd. Een verbale discursiviteit kan bijvoorbeeld 

beginnen met uitingen als "oh" of "o jee" als er iets onverwachts gebeurt, verkeerd gaat of als een 
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inleiding bij een handeling waarvoor iemand zich wil gaan verontschuldigen. In Van Dale's 

Grootwoordenboek staat bij dit lemma: "oóh; ôh, heb je je pijn gedaan". 

"Spugen" is een van de vele voorbeelden van discursief handelen zonder woorden. 

Goffman geeft een voorbeeld van Valachi, de kroongetuige in het eerste grote naoorlogse proces 

in Amerika tegen de maffia. Dit voormalig maffialid vermeldt in zijn memoires hoe het lichaam van 

een gehate begeleider van zijn kindertehuis werd bespogen: "Then one day Brother Abel died. 

They put his body on display in the chapel. I'll never forget it. All the kids from the five yards of the 

protectory had to line up to view him and pay their last respects. All told, I'd say there were about 

300 of us. I was near the end of the line and when it was my turn to view the body, I almost fainted. 

Brother Abel's chest was all covered with spit, so what could I do? I spit on him, too."60 Goffman 

heeft met zijn onderzoek niet alleen de aandacht gevestigd op het "alledaagse" maar ook op het 

leven in instellingen als gevangenissen, verpleegtehuizen, kostscholen. In algemene zin bestaat 

de indruk dat hij heeft willen aangeven dat het leven in dit soort instellingen neerkomt op een 

passieve aanpassing aan de omstandigheden. Dat is een onjuiste karakteristiek. Hij wil aantonen 

dat de mogelijkheden tot discursief handelen in een dergelijke sociale omgeving anders zijn dan 

daarbuiten. Een voorbeeld in de sfeer van Valachi toont een Canadese filmdocumentaire waarin 

gedurende lange tijd het dagelijks leven in een verpleegtehuis in Nova Scotia is gevolgd. Men laat 

zien dat fysiek afhankelijke bejaarden het verzorgend personeel regelmatig bespuwen om aan te 

geven dat iets niet bevalt.61 

Goffman heeft nieuwe gebieden in de sociologie open gelegd voor de ontwikkeling van een 

handelingstheorie. Deze alledaagse discursiviteit is behalve door Giddens verder nauwelijks 

overgenomen. Een andere uitzondering is de argumentatiefilosoof Michael Gilbert. Hij lijkt in ieder 

geval qua intentie bij Goffman aan te sluiten. Gilbert heeft kritiek op onderzoek dat tot nu toe op 

argumentatief gebied is verricht vanwege het formalistische karakter. Levensecht argumenteren 

of hoe in gesprekken een wijze van handelen wordt verantwoord is een verwaarloosd onderwerp 

van studie. Hij vindt dat door theoretische vooronderstellingen het zicht op alledaagse 

argumentaties is onttrokken. Zijn affiniteit met Goffman toont zich in twee door hem aangevoerde 

kritiekpunten. In het argumentatieonderzoek huldigt men het normatieve standpunt dat elke 

argumentatie aan dezelfde criteria van logische rationaliteit moet voldoen. Gilbert pleit voor een 

descriptie van alledaagse vormen van redeneren omdat deze handelingscontexten een grote 

verscheidenheid vertonen. Zo zijn er bijvoorbeeld intuïtieve, emotionele en lichamelijke 

argumentaties. Denk in het laatste geval aan een blik, een gebaar of een aanraking. Een verschil 

van mening kan worden beëindigd door een kus. Het tweede hoofdpunt van kritiek is dat 

argumentaties expliciet en zo duidelijk mogelijk moeten zijn om voor analyse in aanmerking te 

kunnen komen. Dit kan met het volgende fragment worden gedemonstreerd. 

Toeriste (kijkt naar een afbeelding van een bekende vulkaan dichtbij Mexico-stad): "Is er ooit nog 

een uitbarsting voorgekomen?" 

Gids: "Ja, gisteren". 
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Toeriste: [stilte]. 

Gids: "Het was in het nieuws".62 

Er komt in deze uiteenzetting een duidelijke "backing" of ondersteuning voor in de laatste 

zinsnede, maar niet alle argumentatiestappen zijn geverbaliseerd. Vanwege het zwijgen van de 

toeriste wordt het fragment in het algemeen ongeschikt geacht voor onderzoek. Volgens de 

gangbare aanpak in het argumentatieonderzoek mogen alleen expliciete argumentaties worden 

beoordeeld.63 Gilbert stelt hier tegenover dat de sociale context en het feitelijk verloop leidraad 

voor het onderzoek moeten zijn. Hij geeft het volgende voorbeeld: 

"John and Mary are having an argument about their vacation plans. Mary is frustrated by John's 

repeatedly saying of her suggestions. "We can't afford that." Finally with some heat, she says, "It 

doesn't sound like we can afford anything". John's face clouds over; he looks sad and 

embarrassed. He turns away forlornly, head hanging down. 

Is John offering an argument , a response to an argument, or performing any argumentative 

move? I say that he is, and that it is offered in the emotional mode, and that to merely reduce it 

to linguistic terms is to negate both the method and purpose (conscious or not) of the move".64 Met 

dit soort voorbeelden geeft Gilbert aan dat nonverbale argumentaties onderzocht moeten worden. 

Zijn benadering kan net als van Goffman worden gezien als een empirische uitwerking van de 

latere filosofie van Wittgenstein. 

De sociale experimenten van Harold Garfinkel in een natuurlijke "setting" kunnen eveneens 

worden opgevat als een empirische vertaling van de latere filosofie. Giddens werkt dit verband 

uit in een van zijn toelichtende artikelen.65 De experimentele resultaten illustreren de beheersing 

van de verticale en horizontale as van Wittgensteins "logic of meaning". In de institutionele 

handelingstheorie is de verticale as aangegeven met vormen van discursiviteit en de horizontale 

met fundamentele "practices" die non-verbaal zijn. De experimenten van Garfinkel laten volgens 

Giddens' interpretatie de regelgegeleidheid van discursieve taalspelen zien. Van 

handelingspraktijken met een dikke sedimentatie kunnen de institutionele lagen niet zonder meer 

worden ontsloten. Voor een ontsluiting moet een geschikte context worden gecreëerd. De uitkomst 

van een van Garfinkels experimenten licht dat toe. Zijn studenten kregen tijdens de kerstvakantie 

de opdracht mee om voortdurend vragen naar de redenen van een wijze van handelen te stellen. 

De "waarom vragen" moesten bij alle alledaagse handelingen van hun familieleden, zoals "eten", 

worden gesteld. De reacties bestonden uit onzekerheid en uitingen van irritatie. De conclusie van 

Giddens over Garfinkels experimenten is: "What is thereby demonstrated is the extraordinary 

moral and emotional fixity which is invested in apparently trivial characteristics of day-to-day life, 

as well as the methodological basis upon which they are founded."66 Om deze "methodological 

basis" aan te geven gebruikt Giddens "practical consciousness". 

De uitkomst van dit soort onderzoek geeft aan hoe regelgeleid de overgang van een 

"practical" naar een "discursive consciousness" is. Informeren naar de achtergronden van het 

handelen onderbreekt routinematigheid. De onderbreking moet met een daarbij horende 
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contextualiteit tot stand komen die een zelfreflexie op institutioneel handelen vergemakkelijkt. 

Actoren kunnen ruimte voor discursiviteit creëren. De ex-hofmaarschalk Mr. R.J.E.M, van Zinnicq 

Bergmann vertelt hoe hij dat bij Prins Bernhard deed. Bernhard noemde hem Robby. Hij gebruikte 

altijd de titel "Koninklijke Hoogheid". Zijn reden is: "Ik vind datje afstand moet houwen. Want dân 

kan je veel beter zeggen: "Maar Koninklijke Hoogheid, dat lijkt toch nérgens op!".67 In het voorbeeld 

van Garfinkel is gedemonstreerd dat de familieleden in het experiment "knowledgeable" over een 

structuur van regels zijn zonder dat deze totaliteit aan regels discursief beschikbaar is. De door 

Wittgenstein beschreven "logic of meaning" is autonoom en in het handelen aanwezig. Dit 

aanwezig zijn houdt in dat betekenis niet ontstaat met een verklaring van intenties en motieven 

van het handelen. Garfinkel heeft net als Goffman onderzoek verricht waarin impliciet belangrijke 

inzichten uit de latere filosofie zijn gevolgd. Giddens heeft de resultaten, in het bijzonder van 

Goffman, sociaal theoretisch verantwoord in zijn analyse van de contextualiteit van handelen. 

De overeenkomsten met de structuratietheorie zijn in andere publicaties dan Goffmans 

presidentiële rede te vinden. In "Relations in Public" geeft hij een samenvatting van het 

kenmerkende van het sociale leven: "all these routines that allow the individual unthinking 

(cursivering C.N.), competent performance". Het sociale leven bestaat uit een ononderbroken 

stroom van intelligente gewoontehandelingen zoals een rijtje getallen optellen, een straat 

oversteken, lopen, schoenveters strikken, de deur van een klaslokaal sluiten. Gewone voorbeelden 

van een "discursive practice" zijn wuiven door een bestuurder als teken om over te steken, de 

uiting "oh" bij het drukken op een verkeerde knop in de lift. Onderzoek naar de kenmerken van het 

alledaagse handelen via socialisatie, leren en waarnemingsprocessen acht Goffman niet zinvol 

voor onderzoek naar de ontwikkeling van de constitutie van betekenis: "To speak here of the 

individual learning a skill, a procedure, or a mode of perception entirely intellectualizes the 

acquisition process".68 Hij richt zich op het beschrijven hoe de opgebouwde ervaring zich toont in 

het handelen. De beschrijvingen benadrukken de kenmerken die Giddens geeft in zijn typering van 

het sociale leven: "Human social life may be understood in terms of relations between individuals 

'moving' in time-space, linking both action and context, and different contexts, with one another".69 

Beiden wijzen op de zekerheid en het gemak waarmee betekenis en begrijpen in het handelen van 

actoren tot stand komt, terwijl al deze soliditeit na een kortstondige overweging zo fragiel lijkt: 

"Once it is seen that the situation around the individual is something in which he is routinely 

exercising a wide range of necessary competencies, some special to his trade, some special to 

his sex and his social class, and some common to all the adults in his community, we can 

appreciate that this world is likely to be vulnerable to moments of stress when acquired 

competence breaks down and the individual is thrown back momentarily on inadequate mastery."70 

Goffman merkt op dat een willekeurig huis in Amerika voldoende gas en electriciteit bevat om 

iedere beul ruimschoots te voorzien. Vertrouwen en zekerheid berusten op een "knowledgeability" 

en een "institutionaliteit" in het handelen waardoor men gerust in een huis kan wonen. 
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Alle hoofdpunten waarin de kritiek tekort schiet kunnen via Giddens' artikel over Goffman 

aan de orde komen. Dit zijn achtereenvolgens dat, de afwezigheid van een psychologische 

onderbouwing in de vorm van een motivatietheorie of een verantwoording van de intentionaliteit 

van handelingen een groot manco zou zijn, de critici een onjuiste betekenis aan structuratie 

hebben gegeven en zij niet opmerken dat de structuratiebegrippen en de twee analytische 

methodologieën passen bij Giddens' interpretatie van de latere filosofie. Goffman geeft in de 

presidentiële rede een terugblik op zijn eigen werk en ontwikkelt ideeën hoe de sociologie eruit 

moet zien. Het artikel van Giddens over de theoretische plaats die Goffman voor de sociologie ziet 

zal tegen de achtergrond van zijn eigen werk en van de latere filosofie worden besproken. Bij 

lezing van Giddens' analyse blijkt de rede als een baboeshkapop in het grotere kader van zijn 

institutionele handelingstheorie te passen. Goffmans onderzoek als een empirische toepassing van 

de latere filosofie biedt, aangezien hij niet van die filosofie gebruik maakt, een belangrijke 

onafhankelijke steun aan de structuratietheorie. 

De hoofdpunten in Goffmans rede vormen als het ware een uiteenzetting van de "dubbele 

hermeneutiek", de definitie van "structuur" en van de afwijzing van "intenties" als verklaring voor 

de betekenis van gedrag. Giddens' algemene conclusie is: "Probably at no time earlier in his 

writings has Goffman sketched out his overall position with such clarity and forcefullness. He 

provides an effective rationale for his work, as a subdivision of sociology having potentially 

universal implications, yet distinct from other major fields of sociological study and from the 

psychological analysis of motivation."71 Goffman wordt op allerlei manieren ingedeeld, van 

microsocioloog tot Durkheimiaan.72 De conclusie dat hij buiten de belangrijke stromingen in de 

sociologie valt komt men in beoordelingen niet tegen. Giddens krijgt ook verschillende bekende 

etiketten opgeplakt. In tegenspraak daarmee rekent hij zich ook tot geen van die geëtiketteerd 

stromingen. Zijn oordeel over Goffman is tegelijkertijd een plaatsbepaling van zijn eigen werk. 

Goffmans kritiek op een "psychology of the self waarin met intenties of een 

motivatietheorie de betekenis van handelingen wordt verklaard, kan worden aangevuld met de 

"latere Wittgenstein". In diens filosofie wordt het handelen van mensen beschreven als "a stream 

of life". Dit soort uitdrukkingen aanhalend hebben interpretatoren ten onrechte een 

fenomenologische handelingstheorie aan Wittgenstein toegeschreven.73 De intentionaliteit die 

betekenis geeft aan handelingen zou met het waarnemen van de omgeving verbonden zijn. Door 

het onmiddellijk ervaren even te onderbreken kan de intentie worden vastgesteld die bij de 

uitgevoerde handeling hoort. In de bespreking van de handelingstheorie van Glastra van Loon in 

het eerste hoofdstuk is gebleken dat Giddens deze betekenistheorie in algemene bewoordingen 

afwijst. Hij verwijst daarvoor naar de latere filosofie. Goffman geeft specifieke kritiek, maar geen 

filosofische argumentatie. Hacker heeft tijdens de analyse van het laatste gedeelte van de 

paragrafen van de "Philosophical Investigations" een argumentatie gevonden voor de verwerping 

van de theorie dat handelingen door intenties betekenis krijgen. 
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Voor de onderzoeker van het laatste deel van de "Philosophical Investigations" kwam de 

kritiek op mentalistische vooronderstellingen onverwacht. Hacker dacht in de paragrafen 428 tot 

en met 693 voornamelijk een herhaling van vorige argumentaties aan te treffen. Hij ontdekt dat 

Wittgenstein uitputtend ingaat op psychologische dwaalredeneringen zoals de werking die aan 

intentionaliteit wordt toegeschreven. Wittgensteins kritiek is zo fundamenteel dat elk filosofisch 

beroep op intenties als verklaring van de betekenis van gedrag hierna onmogelijk lijkt te zijn 

geworden. Giddens betoogt in de "New Rules" dat het handelen van mensen als een 

ononderbroken stroom moet worden gezien. De algemene opvatting is daarentegen dat 

handelingen apart moeten worden beschouwd omdat zij gekoppeld zijn aan specifieke 

bewustzijnsactiviteiten die elk een aparte intentie kennen. In de latere filosofie is Giddens kritiek 

veel verder ontwikkeld. Wittgenstein hanteert zijn methodiek van feitelijke en niet bestaande 

taalspelen. Een analysevoorbeeld van een betekenis die aan intentie wordt toegeschreven is: 

"It's beginning to look somehow as if intention could never be recognized as intention from outside, 

as if one must be doing the meaning of it oneself in order to understand it as meaning. That would 

amount to considering it not as a phenomenon or fact but as something intentional which has a 

direction given to it."74 

Wittgenstein heeft misvattingen als over intenties eerder besproken. Bekend is paragraaf 

337 uit de "Philosophical Investigations" waaruit blijkt dat over "herinneren" dezelfde 

misverstanden bestaan als over "bedoelen". Ook in het laatste deel van de "Investigations", in de 

paragrafen 428 tot en met 693, richt hij zich op het taalspel "herinneren". Hacker verkent de 

nuanceringen die in de "philosophy of action" aan intentie zijn gegeven door filosofen als J.L. 

Austin, G.E.M. Anscombe, H. Hart, A.J.P. Kenny, A.R. White. Deze verwijzingen kunnen makkelijk 

worden uitgebreid zoals met de vier delen die zijn geredigeerd door Hans Lenk waarin Duitse 

filosofen zich beroepen op een of meerdere van deze auteurs. Hacker constateert dat 

Wittgensteins keuze om de argumentatie te openen vanuit "herinneren" ook achteraf, gezien de 

vele recente literatuur, een goede keuze is geweest. Intentie gaat vaak samen met "remembering". 

Daarnaast wordt aan beide begrippen hetzelfde kenmerk toegeschreven. Zoals in het zojuist 

gegeven citaat naar voren komt is dat kenmerk een proces in het denken. 

Zoals Wittgenstein eerder heeft opgemerkt lijkt "denken" betekenis te kunnen geven aan 

een teken of een reeks letters die op zich beschouwd zonder leven zijn. Hierdoor bestaat de 

algemene neiging verwachten, bedoelen, vermoeden, herinneren, willen als een psychisch proces 

op te vatten. De paragraaf 337 begint met de vraag: "Maar was de uiteindelijke vorm van de zin, 

bijvoorbeeld, niet al mijn bedoeling toen ik er aan begon? Dus was hij toch al in mijn denken 

aanwezig, nog voor ik hem had uitgesproken!" De veronderstelling van de vraag is verkeerd. 

Wittgenstein stelt in plaats daarvan vast dat alleen als de techniek van het spelen van, 

bijvoorbeeld, schaak bestaat men de bedoeling kan hebben om te schaken. Hetzelfde geldt als 
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men van plan is een stukje op een piano te spelen: "The horizon of possible intentions is set by 

the historical context of the situation in which human beings find themselves."75 Intentie is geen 

psychisch proces: "Were the situation to differ in certain ways, than nothing would count as having 

that intention, no matter what went on in the mind of the agent".76 

Hacker tekent aan dat het uitgesproken sociale karakter van de meeste intenties niet op 

gespannen voet staat met de conclusie van de latere filosofie: "that it makes sense for someone 

to follow a private (unshared but shareable) rule".77 De conclusie dat de constitutie van betekenis 

niet op "koorzang" berust is al uitgebreid aan de orde gekomen in het kader van de "private 

language arguments" en de taal van Robinson Crusoe. 

Een voornemen kan meer of minder ingewikkeld zijn zoals het verschil tussen een berg 

beklimmen of in een straat lopen. Voor elke relevante intentie geldt echter dat deze bestaat dankzij 

de logische vooronderstellingen van "customs" en een "practice" van handelen. Het antwoord op 

de vraag die in paragraaf 337 wordt gesteld is gelijkluidend aan het laatste deel van de 

Philosophical Investigations: "De bedoeling ligt ingebed in de situatie, de gewoontes en instituties." 

Een ridder kan niet van plan zijn om zijn geweer te richten. Men kan niet de bedoeling hebben om 

een stukje op een piano te spelen als de piano nog niet bestaat. 

Een laatste vergelijkbaar voorbeeld over het ingebed zijn in instituties is dat er weinig 

biografieën van Wittgenstein zijn die zijn intenties tot uitdrukking hebben gebracht. Dit geldt 

bijvoorbeeld voor algemene werken als van Monk, het hier en daar wat fictionele, van Duffy en de 

meer intellectuele aanzetten van Diamond, Halleren Kenny. Waarschijnlijk is dit ook het geval bij 

het project waar McGuinness mee bezig is. De reden is dat de auteurs zich op een onvolledige 

interpretatie van de latere filosofie baseren. In de richting van een intellectuele biografie zijn Hilmy 

en Shanker wel informatief over de institutionalisering van zijn intenties. De laatste bijvoorbeeld 

over zijn filosofie van de wiskunde. Hun interpretaties komen overeen met die van Hacker. 

Goffman voert geen intentionaliteit aan als verklaring voor handelingen noch een 

consensus over het voldoen aan de vereisten van een situatie. Giddens merkt in zijn sociaal 

theoretische aannames de interne relatie op tussen handelen en structuur. Dit interne karakter 

komt ook voor in zijn onderzoek van de alledaagse vormen van discursiviteit waar argumentatie 

theoretici door zijn geïnspireerd. In de opzet van al zijn onderzoek neemt Goffman impliciet de 

institutionaliteit van het handelen aan. Giddens heeft deze aanname geëxpliciteerd door ruimte 

en tijd in het handelen te benoemen met begrippen als regionalisatie, positionering en onderbouwd 

met zijn "duality of structure". 

De aard van de beschrijvingen die Goffman geeft van allerlei subtiele, kleine en nonverbale 

handelingen maken duidelijk dat het handelen instituties in zich draagt. Giddens typeert deze 

systematische sociaal theoretische aanpak als de beschrijving van "de macro-structurele 

eigenschappen van micro contexten". Dit behelst geen werking van een structuur die buiten het 

handelen staat. Giddens vat de presidentiële rede zo samen: "The ritual of social life should not 
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be regarded as an 'expression' of the properties of institutions; it is a form of activity establised 'in 

regard' of those institutions."78 

De structurering van een context komt volgens Goffman door het handelen tot stand, zoals 

bij een paar mensen die op straat staan te praten waar men vervolgens omheen loopt. Hij is 

geïnteresseerd in de vanzelfsprekendheid en zekerheid van het handelen waarmee contextuele 

aanwijzingen tot stand komen. Zijn selectie van onderzoeksmateriaal maakt dit duidelijk. Zoals de 

afloop van een razzia tijdens de Tweede Wereldoorlog die wordt beslist door de "courting couple 

dodge". Een SS patrouille is op zoek naar een terrorist, Starheim, van wie het signalement bekend 

is. Hij zit in de val in een boerderij als de patrouille nadert: "It was a moonlit evening. Starheim and 

Sofie left the farmhouse, their arms intertwined in a tender embrace, just a couple of youngsters 

making for the lovers' lane. The SS men let them pass and went on searching houses, barns, and 

haystacks."79 

Een voorbeeld van gedrag dat uit de toon valt staat in de verklaring van een getuige in het 

proces tegen de grootste Nederlandse verrader en meest succesvolle provocateur tijdens de 

Tweede Wereldoorlog. Anton van der Waals liep op een dag samen met de latere getuige, aan 

wie hij namen van verzetsmensen probeerde te ontlokken, over het Binnenhof in Den Haag. Hij 

keek ineens en voor de verzetsman zonder aanleiding naar een van de buitendeuren van het 

Binnenhof. Naar later bleek was dit de toegang tot de afdeling van de Sicherheitsdienst waarvoor 

hij werkte. Hij was kennelijk bang om gecompromitteerd te raken als daar een Duitse medewerker 

uitstapte die hem zou groeten.80 

Goffmans systematische analyses worden door Wittgenstein bevestigd. In een bespreking 

van een citaat uit de Philosophical Investigations, uit paragraaf 304 over gevoelsexpressies, geeft 

Hacker nog eens aan wat onder een context moet worden verstaan: "We need to look around, not 

behind - at the context and circumstances of use in the stream of life."81 Uit de net gegeven 

voorbeelden blijkt dat betekenis niet ontstaat door een expliciete of impliciete benoeming van de 

omgeving, maar door het gebruik van regels. De omgeving, zoals een door de maan verlicht 

laantje, wordt niet geïnterpreteerd. Dit geldt ook voor het verliefde gedrag: "Where a form of 

behaviour is an expression of something, it is misconceived to think of what it expresses as a 

hidden accompaniment that lies behind the behaviour."82 Betekenis is manifest in het handelen en 

ligt daar niet "achter", "but infuses it". 

Goffman geeft in de beschrijving van allerlei handelingssituaties aan dat de structurering 

van het sociale leven doortrokken is van een normativiteit waar sociologen zich nauwelijks een 

voorstelling van kunnen maken. Hij vergelijkt bijvoorbeeld het normale en hypothetische gedrag 

van een chauffeur van een lijkwagen. Dit voorbeeld doet uitkomen hoe subtiel gedrag is. Het is 

aanvaardbaar als de in het zwart geklede bestuurder aan de zijkant van de begraafplaats, bijna 

uit het zicht, een sigaret rookt. Goffman schetst de hypothetische situatie zo: "but he is likely to 

shock and anger the bereaved if he happens to flick his cigarette stub into a bush, letting it 

describe an elegant arc, instead of circumspectly dropping it at his feet."83 
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Actoren kunnen gebruik maken van "front and back regions" in de organisatie van de 

contextualiteit van het handelen. De gegeven voorbeelden van regionalisering zijn gekenmerkt 

door "front"; men is niet alleen in eikaars nabijheid, maar ook zichtbaar voor de anderen. Als 

beheerder van een kerk ben ik vertrouwd met wat Goffman typeert als "backstage". Na de uitvaart 

zijn de dragers daarbij "onder elkaar", als spelers achter een toneel. Voor een novice is de 

overgang abrupt als zij kort na het dragen van de lijkkist de handen in de zak steken, zich 

uitrekken of een shagje roken. Zo een situatie biedt de mogelijkheid tot reflexiviteit. Giddens maakt 

bezwaar tegen de aanduiding van dit handelen als "backstage", vanwege de connotatie, net als 

bij "façade", van een gebrek aan authenticiteit. Alsof men gekunsteld zou zijn en werkelijke 

gevoelens alleen achteraf toont. De dramaturgische metafoor is onvoldoende in staat de zekerheid 

en het vertrouwen waarmee men zowel in een "front-" als een "backregion" handelt tot uitdrukking 

te brengen. In Giddens' woorden: "It is precisely because there is generally a deep, although 

generalized, affective involvement in the routines of daily life that actors (agents) do not ordinarily 

feel themselves to be actors (players), whatever the terminological similarity between these 

terms."84 

Goffman voert geen psychologische verklaring aan voor de constitutie van betekenis. 

Mensen tonen zich vertrouwd met verschillende handelingsmogelijkheden. De beheersing van de 

normativiteit van gedrag die in zijn voorbeelden in het oog springt, geldt voor elke vorm van 

handelen. Hij oppert als verklaring dat we ons vrijwel niet bewust zijn van deze fijnzinnigheid van 

ons gedrag: "Perhaps this blindness is partly due to the fact that as performers we are often more 

conscious of the standards which we might have applied to our activity but have not than of the 

standards we unthinkingly (cursivering C.N.) apply."85 Goffmans werk kan inderdaad worden 

beschouwd als een vervolg op de latere filosofie. Wittgenstein brengt onjuiste filosofische 

vooronderstellingen aan het licht en hij laat in zijn voorbeelden ook de feitelijke structurering van 

het sociale leven zien. 

De derde overeenkomst die Giddens herkent in de plaats die de sociologie volgens 

Goffman moet innemen, betreft het onderzoek naar de "contextualiteit" die met het handelen tot 

stand komt. Hij stelt vast dat Goffmans onderzoeksaanpak doorgaans verloopt volgens een sociaal 

strategische analyse. Hij past impliciet epochè's toe, waarin de constitutie van de betekenis van 

het handelen in aanmerking is genomen. 

Goffman gebruikt hier en daar een ongelukkige terminologie, zoals "backstage". Uit de 

methode en de aard van de gegevens die worden verzameld blijkt echter dat hij, zonder zich dat 

geheel te realiseren, in feite ook nog het epoche van een institutionele analyse veronderstelt. 

Giddens' conclusie luidt: "So long as we do not accept Goffman's formulation of the autonomy of 

the interaction order, but think rather in terms of the intersection of varying contexts of co-

presence, connected together by the paths that individuals trace out across locales in which they 

live their day-to-day lives, it is not far-fetched to see a resemblace between the work of Goffman 

and that of Braudel."86 Giddens licht zo, in zijn commentaar op de rede van Goffman, de kern van 
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"The Constitution" toe. In zijn hoofdwerk zelfwijst hij omgekeerd op de theoretische verwantschap 

tussen het werk van de historicus Braudel en Goffman. Beiden gaan impliciet uit van een "duality 

of structure". Daar merkt hij eerst de "duality of structure" in Braudels werk op en geeft daarna de 

overeenkomst met Goffman aan.87 Schijnbaar richt Goffman zich op het voorbijgaande en Braudel 

zich op de "longue durée" van de leefpatronen in beschavingen. Uit de analyse van beider werk 

blijkt echter: "the nature of day-to-day social life and more specifically the modes in which everyday 

social activity is implicated in very broad patterns of institutional reproduction."88 

Uit dezelfde sociologisch historische school kan een illustratie worden gegeven van deze 

overeenkomst. Door George Duby en een aantal van zijn medeauteurs wordt zowel een 

"institutionele-" als een "gedragsanalyse" uitgevoerd. In hun project "A History of Private Life" staat 

bovendien de contextualiteit van betekenis centraal waardoor de "sociale-" en "systeemintegratie" 

met elkaar verbonden zijn. De hoofdlijn in het onderzoek is: "the history of space in the process 

of becoming private". De analyse richt zich op de ontwikkeling in Europa van de gedachten en 

gevoelens die samengaan met het historisch begin van het sociale verschijnsel van intimiteit. 

Vanaf de middeleeuwen verandert "collective privacy" in een "personal privacy". Een ruimtelijke 

differentiatie gaat samen met een toenemende reflexie op de relatie die men met anderen heeft. 

Dit blijkt uit de opkomst van persoonlijke brieven en autobiografieën. Er komt in een lokaliteit van 

handelen een overgang tot stand van één ruimte, waarin tijdens de feodaiiteit alle leden van een 

huishouden dag en nacht leven, naar persoonlijke leefruimten. Duby vat de transformatie na de 

elfde eeuw als volgt samen: "A new conception of private life developed imperceptibly in the midst 

of the gregarious family. From now on privacy meant being oneself among others, in one's own 

room, at one's window, with one's own property, one's own purse, and one's own faults -

recognized and pardoned - as well as one's own dreams, inspirations, and secrets."89 

De relatie tussen "The constitution of Society" en het toelichtende artikel over het belang 

van Goffman kan direct worden gelegd. Giddens begint daar de uitleg van de "duality of structure" 

in diens werk en van Braudel met de zinsnede: "Wholly incompatible figures, one might think, and 

even to mention them in one breath seems faintly ludicrous".90 Aan deze accentuering van de kern 

van de structuratietheorie zou geen kritiek voorbij moeten kunnen gaan. De critici zien geen 

baboeshkapop in Goffmans werk en Giddens' theorie wordt in hun duidingen, ondanks zijn 

toelichtingen, een dorp van Potemkin. De drie hoofdpunten uit Giddens' bespreking van Goffmans 

presidentiële rede van intentionaliteit, structurering en het onderzoek naar de contextualiteit van 

het handelen zijn hiermee aan bod gekomen. Door de impliciete overeenkomsten met de 

interpretatie die Goffman van zijn eigen werk geeft is de ontwikkeling van de structuratietheorie 

nog eens toegelicht. Diens concepten kunnen worden aangescherpt. Een belangrijke aanvulling 

op de door Giddens' geconstateerde sociaal theoretische affiniteit is de expliciete ondersteuning 

van de institutionele handelingstheorie door de recente interpretatie van de latere filosofie. 

De kritiek op Giddens' werk doet vreemd aan indien men de passages in aanmerking 

neemt die de critici links hebben laten liggen. Als de ontwikkeling van het uitgangspunt van de 
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structuratietheorie wel wordt gevolgd met de toelichtingen die daar later op zijn gegeven, blijkt dat 

Giddens een drieluik tot stand heeft gebracht in plaats van de onvolkomen voorstelling van Cohen 

en de andere critici. Het methodologische epoche waardoor een zijpaneel ontstaat, heeft geen 

betekenis indien men de centrale voorstelling van de triptiek uit het oog verliest. 

De uitkomst van de bespreking van het artikel over Goffman is dat met de plaats en 

betekenis van zijn benadering het beeld dat de critici van de structuratietheorie hebben gegeven 

bij herhaling gecorrigeerd is. Diens werk blijkt een institutionele handelingstheorie te 

veronderstellen en in grote trekken de structuratietheorie in zich te dragen. Niet alleen de productie 

van regels, zoals Giddens eerst dacht, maar ook het voortbrengen daarvan is impliciet in Goffmans 

analyse aanwezig. Er worden geen intenties opgevoerd om de betekenis van handelingen te 

verklaren. Zijn werk is voor Giddens steeds een referentiepunt geweest. Het referentiekader is 

gedurende "het project" steeds duidelijker geworden. In de "New Rules" is nog de tekortkoming 

geconstateerd dat het bestaan van instituties door Goffman niet is verantwoord. Als de relatie 

tussen institutioneel handelen en structuratietheorie eenmaal is geformuleerd, geldt dit oordeel niet 

meer. In "Central Problems" en "The Constitution" heeft Giddens "context" met de daarbij horende 

begrippen kunnen ontwikkelen, die verwijzen naar de institutionele handelingstheorie over de 

constitutie van betekenis. De ontwikkeling van de inhoud van het referentiepunt en het kader is 

niet gevolgd door de critici. Het doel is sociologisch onderzoek mogelijk maken. Nu de 

grondtrekken van de structuratietheorie bekend zijn, blijkt dat Archers kritiek onterecht is dat de 

structuratietheorie niet op onderzoek is gericht. Het resultaat van Giddens' theoretisch project is 

dat dramaturgische en andere metaforen als "backstage", "presentation", "marker" vervangen zijn 

door de structuratiebegrippen. 

Het belang van de onderbouwing van Goffmans benadering kan makkelijk worden 

misverstaan indien de twee punten van kritiek niet worden aangestipt die veel zijn geuit op de 

latere filosofie en Giddens met zijn typisch Wittgensteiniaanse uitgangspunt. Het eerste punt is een 

"relativisme" waardoor geen wetenschappelijke generalisaties tot stand kunnen komen. 

Onderzoeksresultaten moeten authentiek zijn en hun draagwijdte kan daardoor niet veel groter zijn 

dan hetgeen de informant over een cultuur aan de onderzoeker meedeelt. Het tweede punt is een 

"antirealisme". De onlangs overleden socioloog Ernest Gellner is een vertegenwoordiger van deze 

kritiek die door zijn grote gezag veel invloed heeft.91 Beide punten zijn gebaseerd op een 

linguïstische interpretatie van de latere filosofie en van Giddens' werk vanuit de "eerste richting". 

Het is inmiddels duidelijk geworden dat deze kritiek geen echt Wittgensteiniaans doel treft omdat 

er een geheel ander uitgangspunt bestaat. Desondanks zal hier om elk misverstand te vermijden 

kort worden aangegeven waarom de kritiek niet geldt voor de latere filosofie en de "tweede 

richting" van interpretaties. 

De structuur van de "logic of meaning" sluit een relativisme uit. Een structuur van regels 

is autonoom. De lagere taalspelen daarin zijn fundamenteel, maar een "techniek" van handelen 

houdt via de interpretatiemogelijkheid van gevolgde regels de toegang tot hogere taalspelen in 
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zich. Uitgaan van de betekenis die in een "practice" wordt geconstitueerd, houdt geen relativisme 

in of een zich beperken tot uitspraken die binnen het gezichtsveld van de "lay-actor" vallen. 

Sociologisch onderzoek volgens de structuratietheorie geeft een kritische toevoeging van de 

mogelijkheden tot discursiviteit aan de actor. Het model hiervoor is de dubbele hermeneutiek. 

Aandacht voor de "knowledgeability" van de actor is niet tegengesteld aan de doelstelling van 

generaliserend sociologisch onderzoek. Met resultaten van dat onderzoek kunnen de 

mogelijkheden tot reflexie juist worden verrijkt. 

Het toeschrijven van een "antirealisme" aan Wittgenstein is eveneens een misvatting. 

Baker en Hacker interpreteren paragraaf 242 van de "Philosophical Investigations" zo: "Our 

agreement does not determine truth - that is up to the world." Hun toelichting luidt verder dat niet 

"agreement" of overeenkomst in oordeel onze methoden van meten bepaalt. De methode is een 

norm die wij allemaal volgen bij het meten. Wittgenstein wijst op: "an agreement over the method 

of application, hence an agreement in the practice of measuring".92 Giddens reageert op de 

onjuiste typeringen van de latere filosofie met de uitspraak: "that Wittgenstein was not a relativist". 

Hij accepteert de algemene ervaring van een externe realiteit, maar wijst de directe reflexie van 

die ervaring in taal af. Giddens vat zijn filosofie op dit punt als volgt samen: "Meaning is not built 

up through descriptions of external reality, nor does it consist in semiotic codes ordered 

independently of our encounters with that reality. Rather, 'what cannot be put into words' -

interchanges with persons and objects on the level of daily practice - forms the necessary condition 

of what can be said and of the meanings involved in practical consciousness".93 

Een belangrijk concept uit de institutionele handelingstheorie is nog niet besproken. De 

plaats die het begrip in moet nemen is al wel bepaald. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Webers 

benadering kan "macht" volgens deze handelingstheorie niet intentioneel zijn en moet als reciprook 

worden gedefinieerd. Daar is al naar verwezen bij de discussie over "integratie" tussen actoren en 

collectiviteiten. Integratie is toen omschreven als een "reciprocity of practices". Giddens omschrijft 

"structure" doorgaans kortweg als een geheel van regels. Voluit luidt de omschrijving "rules and 

resources". Macht is intern verbonden met een "practice": "The exercise of power is not a type of 

act; rather power is instantiated in action, as a regular and routine phenomenon".94 De 

"knowledgeability" van regels wordt door hem opgevat als bronnen of "resources" voor het 

handelen. De mate waarin over bronnen kan worden beschikt verschilt. De regels die in "practices" 

van handelen worden voortgebracht houden altijd tegelijkertijd zulke machtsverschillen in. 

Tussen mensen en ook organisaties bestaan met andere woorden reciproke of wederzijdse 

relaties van autonomie en afhankelijkheid. Macht bestaat uit verschillen in de beheersing, de 

beschikking en het kunnen volgen van een structuur van regels: "a person or party who wields 

power could 'have acted otherwise', and the person or party over whom power is wielded, the 

concept implies, would have acted otherwise if power had not been exercised.'"95 De potentialiteit 

van handelen van een "practice" betekent dat actoren in een machtsrelatie, hoezeer zij ook worden 

gedomineerd, altijd anders kunnen handelen. Een slaaf is in de relatie met zijn eigenaar nooit 
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geheel machteloos. Door zijn beheersing van een techniek van handelen kan hij zich wel of niet 

schikken naar de overheersing van de eigenaar. 

In een roman van Marguerite Yourcenar weigert een van keizer Hadrianus' trouwste slaven 

het bevel van zijn meester om hem te vergiftigen. Met dit voorbeeld is geïllustreerd dat de kennis 

om naar een andere regel te handelen altijd aanwezig is en de betekenis van macht niet in 

intenties en motivatie ligt. De handeling van de slaaf draagt zijn betekenis in zich. Die betekenis 

ontstaat niet door zijn motivatie om bijvoorbeeld te vermijden de volgende morgen als de 

moordenaar te worden aangewezen ofwel dat de meester hem te lief is voor de daad. Giddens 

stelt vast dat vrijwel alle definities van macht binnen het dualisme vallen en daarom onjuist zijn. 

Een bepaling van belangrijke punten waarop hij afwijkt van dat soort definiëringen en de relevantie 

daarvan is mogelijk in een vergelijking met Weber. Diens definitie van macht en bureaucratisering 

is invloedrijk en wordt door veel auteurs gevolgd. Giddens kritiek op zijn benadering is zowel 

sociaal theoretisch als empirisch van aard. Weber geeft een subjectivistische en intentionele 

omschrijving. In de "New Rules" huldigt Giddens de opvatting dat macht niet met intenties kan 

worden gedefinieerd.96 In "Central Problems" onderbouwt hij dit standpunt met de regelgeleidheid 

uit de latere filosofie. 

De kern van Webers definitie is het willen en kunnen beheersen van het handelen van 

anderen zelfs tegen hun eigen wil in. De door hem vastgestelde kenmerken van een bureaucratie 

zijn een hiërarchische machtsopbouw en een beleid aan de hand van geformaliseerde regels. 

Deze regels met hun oriëntatie op efficiency en uniformiteit maken een rationalisering van arbeid 

mogelijk. Dit is de bevrijdende kant van Webers visie van de ontworsteling aan de macht van 

tradities. Aan de andere kant bestaat het benauwende perspectief van een samenleving 

gedomineerd door bureaucratische molochen omdat daar alleen plicht heerst die geen andere 

visies toelaat. Bijna een eeuw later is dit niet uitgekomen. Integendeel, grote bedrijven en 

ministeries onthiërarchiseren en verantwoordelijkheden worden gedelegeerd aan teams die 

zelfstandig kunnen werken. 

Het beeld dat Weber heeft geschetst is volgens Giddens niet uitgekomen omdat hij geen 

rekening heeft gehouden met expertise en de rol die experts spelen in de modernisering. Hun 

oriëntatie in een organisatie staat haaks op plicht. Giddens doelt niet op een formele 

deskundigheid of een professionele status maar op een "reciprocity of practices". Zijn omschrijving 

is contextafhankelijk: "An expert is any individual who can successfully lay claim to either specific 

skills or types of knowledge which the layperson does not possess."97 De deskundigheid die zij 

behartigen en ontwikkelen vereist niet alleen stabiliteit maar ook openheid van beleid en flexibele 

inzet van onderdelen van een organisatie. Prestaties van experts worden wel door de leiding 

beoordeeld, maar uiteindelijk wordt de kwaliteit van hun adviezen door een extern forum bepaald. 

Deskundigheid bestaat bij gratie van het geloof dat het "hoe te handelen" niet vast staat, maar 

altijd voor verbetering vatbaar is. Expertise is "disembedding". Hieronder verstaat hij: "In an ideal-
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typical way, it could be said that all forms of 'local knowledge' under the rule of expertise become 

local recombinations of knowledge derived from elsewhere."98 

Giddens kritiek is belangwekkend omdat op grond daarvan alternatieve hypotheses kunnen 

worden ontwikkeld voor onderzoek dat in de geest van Weber wordt verricht. Een van de 

bekendste contemporaine sociologen die zijn definitie helemaal volgt is George Ritzer. Hij ziet de 

rationalisering van de huidige moderne samenleving als een vanzelfsprekend uitvloeisel van zijn 

ideeën. Ondernemingen en bedrijfsonderdelen kunnen weliswaar tegenwoordig zelfstandig 

werken, maar onder een regime dat geheel overeenkomt met Webers these van de toenemende 

rationalisering. Hij typeert Webers uitgekomen voorspelling als de "McDonaldization of society". 

De zelfstandigheid van de ondernemingen of bedrijfsonderdelen is door de "franchising" formule 

in de typering tot uitdrukking gebracht. Met McDonaldization wil Ritzer echter verder duidelijk 

maken dat de instellingen waarmee wij "van het begin tot het einde van ons leven" te maken 

hebben in toenemende mate rationaliseren en aan gedetailleerde geformaliseerde regels moeten 

voldoen. Behalve de "efficiency", de "uniformering" als resultaat van de kwantificering van elk facet 

van het productieproces kunnen als kenmerken worden genoemd als de voorspelbaarheid of 

betrouwbaarheid van de dienstverlening en de uitsplitsing van elke taak in deelhandelingen. 

De kritiek van Giddens op Webers concept van macht houdt in dat het de vraag is of deze 

dwangbuis zich in de huidige samenleving in de mate voordoet als Ritzer ons voorhoudt. Hier zal 

een voorbeeld worden gegeven dat bij zijn visie past. Het is een bedrijf dat zich bezig houdt met 

het einde van het leven: de Texaanse "Service Corporation International" (SCI), de grootste 

uitvaartonderneming ter wereld. Ritzer afficheert de SCI als McDeath. De onderneming kent een 

enorme groei. Hij kan deze niet bijhouden. In de herziene druk van het boek over de 

"McDonaldization" wordt een totaal van 850 uitvaartcentra genoemd. Toen het uitkwam waren de 

1000 vestigingen van de overname in 1995 van de "Pompes Funèbres" in Frankrijk niet bijgeteld. 

Het totaal lag in 1996 op 3400 uitvaartcentra, begraafplaatsen en crematoria. De SCI is 

internationaal de meest geëxpandeerde onderneming op dit gebied, maar op geen van de 

plaatselijke markten monopolist. Ritzer typeert de uitvaart die in de naaste toekomst door deze 

onderneming wordt georganiseerd als een lopende band, korte diensten, snelle afvoer, 

uniformering en bij crematies wellicht een afschaffen van de dienst: "Sometimes people will have 

a service afterwards with the cremated remains sitting on the altar in a little casket."99 

Hij baseert deze voorstelling van zaken voornamelijk op zijn sociaal theoretisch 

uitgangspunt. Feiten of analyses van de bedrijfsvoering van de SCI vermeldt hij niet, alleen wat 

indrukken uit krantenartikelen over de uitvaartindustrie in het algemeen. Dit gebrek aan gegevens 

kan men compenseren door gebruik te maken van informatie die het bedrijf zelf aan haar 

aandeelhouders verstrekt. De jaarverslagen wijzen op de relevantie van onderzoek in de richting 

die Giddens aanbeveelt en een mogelijk scherpe correctie van het beeld dat Ritzer van deze 

"McDeath" schetst. Volgens haar eigen verantwoording luistert de onderneming naar allerlei 

experts die adviseren over de ontwikkeling van de mode in lijkwaden en design-doodskisten en 
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alternatieve diensten. Men kan hierbij denken aan de deskundigen van het Groninger museum. 

Zij hebben onlangs advies gegeven over de inrichting van Nederlands eerste design-rouwsuite bij 

een ander bedrijf, de "Begrafenis- en Crematievereniging Algemeen Belang", met 

kunstvoorwerpen, een verhoogd podium voor de overledene, een luxe canapé voor de 

achterblijvers en voorzieningen als video, stereo en een koelkast. Informatie hierover kan men 

verkrijgen via de "Uitvaarttelefoon". 

Het modern bureaucratische karakter dat de SCI volgens Ritzer heeft, vloeit voort uit haar 

machtige positie op de markt. Een versterkte rationalisering is mogelijk omdat zij op haar grote 

markten niet te duchten heeft voor veel concurrerentie. Daartegenover stelt SCI dat de grotere 

schaal van haar activiteiten samengaat met een toename van de diversiteit in de dienstverlening. 

Men is met behulp van expertise in staat om in te spelen op allerlei cultuurverschillen zoals tussen 

de doorgaans nog sobere Nederlandse traditie en een kleurrijke Aziatische uitvaart. De 

"uniformering" van de uitvaart en de "snelle afvoer" van de overledene die Ritzer aan de hand van 

Weber heeft voorspeld lijken juist uit den boze. Zowel empirisch als sociaal theoretisch is hiermee 

de kritiek geïllustreerd van Giddens op de invulling van "macht" in de Weberiaanse traditie. De SCI 

legt de klant geen standaarddienst op maar lijkt juist op grote schaal rekening te kunnen houden 

met verschillende wensen aan de vraagkant van de markt. Giddens gaat niet uit van "intenties" 

maar van een potentialiteit van handelen die in meer of mindere mate bij alle betrokkenen in een 

machtsrelatie aanwezig is. Een belangrijk kenmerk van de internationaal opererende SCI is het 

overal kunnen toepassen van expertise die aan locale handelingscontexten wordt ontleend. Dit 

kenmerk valt geheel buiten het theoretisch gezichtveld van Ritzers "McDeath". 

Giddens gebruikt in zijn institutionele handelingstheorie een begrip dat mogelijk in 

tegenspraak is met de inhoud van de latere filosofie of in ieder geval verkeerd kan worden 

begrepen. Het is "consciousness" dat gecombineerd met "discursive" en "practical" voorkomt Hij 

duidt hiermee op het routinematig handelen van mensen met alle daarbij inbegrepen subtiliteit. 

Discursiviteit houdt in dat regels onder woorden worden gebracht en gedrag is verantwoord. Later 

verwijst hij in zijn onderzoek naar moderniteit met "reflexie" en "interpretatie" naar deze hogere 

taalspelen. Met "consciousness" loopt Giddens net als bij het concept structuur het risico van 

misverstand omdat er andere en gevestigde betekenissen in omloop zijn.Teneinde de door hem 

bedoelde betekenis te vatten moet men zich daarvan distantiëren. Goffman staat voor eenzelfde 

dilemma bij de keuze van de juiste terminologie. Hij noemt het routinematig handelen "unthinking" 

om associaties met een cognitief bewustzijn en het leren van een vaardigheid te vermijden. 

"Unthinking" is voor hem echter het tegendeel van "onbezonnenheid". Giddens wil net als bij 

"gedachtenloos" een verbinding met cognities vermijden. Hij definieert "consciousness" als 

"geheugensporen". 

De algemene omschrijving van cognities luidt dat zij optreden voorafgaande aan het 

handelen. Hij stelt, overeenkomstig zijn kritiek op intentie als een aparte verklaringsgrond,100 dat 

een activering van een geheugenspoor niet voorafgaat aan een handeling maar daarmee 

134 



Begrippen, critici en uitgangspunten van de structuratietheorie 

gelijktijdig optreedt. Giddens legitimeert zijn opvatting van een "gelijktijdigheid" met de latere 

filosofie en heeft deze uitgewerkt in het concept "contextualiteit". Hij haalt in algemene zin in 

"Central Problems" en in toelichtende artikelen Wittgenstein als ondersteuning aan. Hij stelt daar 

hoe tijd en ruimte deel uitmaken van het handelen bij de "setting" van een context: "It is in the time-

space settings which agents make use of in order to organize their day-to-day social activities that 

we find the origins and the nature of meaning."101 Giddens legt er met "use" de nadruk op dat dit 

een activiteit van de "agent" is. De gelijktijdigheid houdt in dat het "heden" geen apart moment is, 

net zo min als verleden en toekomst. De betekenis van "toekomst" en "verleden" wordt in het 

handelen geconstitueerd. Tijd en geheugen zijn geen opeenvolging van momenten. Hij omschrijft 

de relatie tussen deze opvatting van "heden" en geheugen als volgt: "If the 'present' is not cut off 

from the flow of action, 'memory' can be nothing other than a way of describing the 

knowledgeability of human agents."102 Op zijn conceptualisering van tijd zal straks bij "moderniteit 

en structurering" verder worden ingegaan. 

Een omschrijving als "geheugensporen" kan toch de suggestie wekken een onderdeel te 

zijn van een verklaring voor het "begrijpen" van gedrag. Ter Hark is nagegaan welke plaats in de 

latere filosofie aan geheugen is gegeven bij de vorming van betekenis. Deze plaats wordt door 

Wittgenstein op een vergelijkbare wijze vastgesteld als bij de kritiek op intenties als een psychisch 

verschijnsel. Ook nu spelen misvattingen over alledaagse concepten in de argumentatie een 

belangrijke rol. Het zo net in het citaat uit Giddens werk aangehaalde gebruik dat de actor van tijd 

en ruimte maakt, wordt ondersteund door een kritiek in de latere filosofie op de theorie van de 

psycholoog Köhler over geheugensporen. Wittgenstein bestrijdt daarin niet dat gedachten 

verbonden zijn met een samenhangend geheel van impulsen in het zenuwstelsel of de hersenen. 

Zijn bezwaar geldt Köhlers aanname van een intermediair niveau waarop daarna iets zou 

gebeuren: "the emphasis is on something happening in the brain after a system of impulses 

correlated with thoughts has arisen."103 Dit "intermedium" zou zo functioneren dat het uit zich zelf 

de juiste relatie legt tussen een gebeurtenis uit het verleden en de herinnering daaraan. Voor de 

werking van geheugensporen gebruikt hij de metafoor van een boek: "according to which brain 

processes ... write their history chronologically, so that, as page is laid on page, each page gives 

the description of a moment, and the sequence of pages, from bottom to top, tells us of past time 

from far back up to the present."104 

Geheugensporen zouden werken als een standaard die bepaalt welke gebeurtenis bij een 

herinnering hoort. Het geheugen zou als het ware een pakhuis zijn. Als kritiek op dit 

veronderstelde "intermedium" en "to deantropomorphize the brain" stelt Wittgenstein de vraag of 

de spoel van een dictafoon zich tijdens het afdraaien herinnert wat is opgenomen. Er doet zich 

geen causaal proces voor waardoor wij correct naar het verleden verwijzen. Die relatie wordt door 

het handelen op het moment zelf gelegd. Ter Hark concludeert over de kritiek op Köhler: "His 

answer to Köhler's question 'Now, why does the present perceptual experience make contact with 

the trace of the right earlier experience?" would be, that the contact is not made independently of 
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us, but that we actually make the contact."105 Hetgeen Giddens heeft geschreven over 

geheugensporen, spreekt deze interpretatie van Ter Hark niet tegen en wijst niet op het volgen van 

een verklarende benadering van de constitutie van betekenis via dat begrip. 

Bij de beoordeling van Cohens toevoeging aan het werk van Giddens is gebleken dat de 

voorstelling die hij van de structuratietheorie geeft bestaat uit twee los van elkaar staande delen 

omdat de wijze waarop betekenis wordt geconstitueerd niet is opgemerkt. Dat geldt ook voor de 

andere critici. Uit de artikelen waarin de institutionele handelingstheorie wordt toegelicht komt 

daarentegen het "drieluik" van Giddens duidelijk naar voren met de handelingstheorie in het 

centrum. De twee methodologieën voor de analyse van strategisch gedrag en instituties zijn 

hiervan afgeleid. Zij kunnen slechts worden gehanteerd als men vasthoudt aan de voorstelling in 

het "centrale panel" van de betekenis van de handelingen. Hetzelfde geldt voor het onderscheid 

tussen syteem- en sociale integratie. De critici constateren vaagheid en onduidelijkheid in de 

begrippen die Giddens hanteert. Dit oordeel berust op een misverstand waardoor de 

probleemstelling en de resultaten van zijn theoretisch project niet zijn begrepen. Het doel in zijn 

onderzoek is nagaan hoe met Wittgensteiniaanse begrippen als "practice", "rule" en "structure" 

sociologische begrippen kunnen worden geijkt. De critici herkennen de probleemstelling van de 

ontwikkeling van een institutionele handelingstheorie niet en zien een poging tot synthese van 

objectivistische en subjectivistische uitgangspunten. Het misverstand ontstaat mede omdat de 

critici een ander paradigma hanteren. Daardoor wordt het theoretisch dualisme dat voor Giddens 

slechts een onderdeel van de relevantie van zijn project vormt, de probleemstelling. 

Giddens is bedacht op dit verschil in taalgebruik. Dat komt scherp naar voren in de 

waarschuwing voor het verkeerd begrijpen van een metafoor voor de regelmatigheid van gedrag. 

De vergelijking die hij maakt is dat de structurele kenmerken van gedrag kunnen worden gezien 

als de structuur van een gebouw. Beide hebben een herkenbaar patroon. Een te strikte toepassing 

van de metafoor is echter misleidend. Giddens verwijst met het begrip structuur niet naar de vaste 

onderliggende vorm van handelingspatronen zoals de gewoonte is in het paradigma van de critici. 

Vanaf het begin is in de institutionele handelingstheorie "social", de trouwe metgezel van 

"structure" in de sociologie, weggelaten. Onjuiste associaties kunnen hierdoor worden vermeden. 

Hij legt het verband tussen "structure" en samenlevingen zo: "We should understand human 

societies to be like buildings that are at every moment being reconstructed by the very bricks that 

compose them. The actions of all of us are influenced by the structural characteristics of the 

societies in which we are brought up and live; at the same time, we recreate (and also to some 

extent alter) those structural characteristics in our actions."106 Met de vergelijking wil Giddens erop 

wijzen dat handelen institutioneel is en niet eerst gebaseerd moet worden op een bepaalde 

consensus of een soort cognitie. Betekenissen of structurele verbindingen van "het gebouw" zijn 

met "het bouwen" gegeven en bestaan alleen als activiteit. 

De moeite die het heeft gekost, zoals Giddens aangeeft, om "The Constitution" te schrijven, 

heeft waarschijnlijk te maken met de paradigmatische omslag in de inhoud van de sociaal 
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theoretische begrippen die hij introduceert. Door de "bricks" in de vergelijking met een gebouw 

wordt een andere betekenis aan de structurele kenmerken van het handelen gegeven dan 

gebruikelijk is. Daarnaast moesten de twee methodologische hoofdlijnen in de structuratietheorie 

worden uitgezet en verbonden met deze begrippen. Met de institutionele analyse is het 

methodologisch vizier bij het regelgeleid handelen gericht op reproductie. Bij de sociaal 

strategische analyse gaat de aandacht uit naar het mobiliseren door actoren van een structuur van 

regels. Met het begrip "duality of structure" is aangegeven dat de reproductie en deze 

mobiliserende productie door actoren in werkelijkheid een eenheid vormen. "Sociale integratie" 

betreft face-to-face contacten. De conceptualisering van "systeem integratie" houdt rekening met 

de omstandigheid dat sociale groepen en collectiviteiten niet dezelfde ruimte innemen, maar elkaar 

in een "practice" van handelen wel kunnen beïnvloeden. De critici laten ten eerste zijn sociaal 

theoretische begrippen samenvallen met de twee methodologieën. Vervolgens laten zij de 

epochè's en de regelgeleidheid van het handelen weg en maken van Giddens drieluik een diptiek. 

Zij reduceren de resultaten van het theoretisch project tot een dualistische problematiek of een 

poging tot een combinatie van een micro-niveau met een macro-niveau. 

De samenhang in het "drieluik" van Giddens valt op in zijn toelichting op het werk van 

Goffman. Daarin kan de ontwikkeling van de institutionele handelingstheorie worden gevolgd. De 

kritiek uit 1976 in de "New Rules" op Goffmans werk is dat er geen aandacht is geschonken aan 

de institutionele dimensie van het handelen. In "The Constitution" uit 1984 is Goffmans benadering 

echter een geïntegreerd deel van de structuratietheorie. Giddens constateert daar: "We can learn 

a lot from Goffman about how the most deeply sedimented institutions are reproduced; Goffman 

is not aptly regarded as the theorist of the trivial or the ephemeral".107 Hij heeft zich meer gericht 

op een strategische gedragsanalyse, maar duidelijk als methodologische aanpak waarbij het 

centrale paneel van het drieluik met de institutionele handelingstheorie de basis van de analyse 

blijft. Met deze herwaardering is in Giddens werk de overgang gemarkeerd van de ontwikkeling 

van een filosofisch inzicht naar wetenschappelijke toepassing en integratie daarvan met de 

theorievorming van andere sociologen. Cohen merkt de herwaardering van het werk van Goffman 

op, maar begrijpt de crux niet omdat hij, evenals de andere critici, niet op de argumentatie 

daarvoor in "Central Problems" en de latere toelichtingen ingaat. 

Het antwoord in dit onderzoek naar de mogelijkheid een institutionele handelingstheorie 

op het latere werk van Wittgenstein te baseren is duidelijk positief. Giddens' handelingstheorie is 

in overeenstemming met de latere filosofie en zijn sociaal theoretische hoofdbegrippen volgen 

weer uit die theorie evenals de twee methodologieën. Verder worden geen specifieke kenmerken 

van zijn structuratietheorie besproken. Dat valt buiten de probleemstelling van dit onderzoek en 

is aan anderen. Bovendien zou dit een herhaling van begrippen inhouden terwijl de kenmerken 

allemaal duidelijk door hem zijn toegelicht en zelfs in een glossarium zijn geplaatst. De lectuur en 

toepassing daarvan kan voortaan meer vrucht afwerpen nu vaststaat wat de basis van Giddens 

begripsvorming is. Zijn handelingstheorie is fundamenteel voor de sociale theorievorming. Na deze 
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vaststelling is het van belang na te gaan wat de consequenties van deze grondslag voor de 

sociologische praktijk zijn, zoals de conceptualisering van sociale verschijnselen in het onderzoek. 

De relevante vragen die in dat kader verder zullen worden beantwoord zijn (1) welke 

verheldering de institutionele handelingstheorie kan geven in het onderzoek naar modernisering 

dat evenzeer is doortrokken van het dualisme108, (2) wat de gevolgen van een overstijging van het 

dualisme voor de methodologie van het onderzoek zijn. Voor de beantwoording van deze tweede 

vraag is een onderwijssociologisch voorbeeld gekozen, (3) kunnen er conceptuele consequenties 

voor de sociologische theorievorming worden opgemerkt van duidingen van de latere filosofie uit 

de "eerste" en de "tweede richting". Als voorbeeld is "burgerschap" gekozen omdat de 

conceptualisering hiervan middenin de belangstelling staat. 

Giddens geeft geen exclusieve plaats aan de structuratietheorie. Hij richt zich op een 

aansluiting bij theorieën en onderzoeksresultaten waarin een methodologisch epoche geldt, zoals 

in het geval van Goffman. De drie vragen zijn daarom mede bedoeld om verwante theorievorming 

op te kunnen merken of te illustreren hoe aanvulling van bestaande theorievorming vanuit de 

overstijging van het dualisme mogelijk is. 

3.3. Moderniteit en structurering 

De belangstelling voor theorieën over moderniteit neemt toe. Hoezeer blijkt bij de neo-

functionalist Münch die het werk van Talcott Parsons weer in de schijnwerpers probeert te krijgen. 

Hij wordt de belangrijkste onderzoeker van de moderne samenleving genoemd. De aanduiding 

past in een theoretische trend maar is misleidend. Parsons heeft industriële samenlevingen 

bestudeerd, waarin het grootste deel van de beroepsbevolking werkzaam is in de 

kapitaalgoederensector. In de huidige moderne samenlevingen is gemiddeld zeventig procent van 

de beroepsbevolking werkzaam in dienstverlenende sectoren van de economie en besteden 

bedrijven meer aan informatietechnologie dan aan machines. Er zijn meer redenen om de 

sociologie van de industriële maatschappij niet met theorievorming over de huidige modernisering 

te verwarren. 

In de industriële maatschappij bestaat een simpele vorm van reflexiviteit, terwijl de basis 

van de hoog-moderne maatschappij een complexe reflexiviteit is. Door inzichten uit Parsons' werk 

zonder meer te extrapoleren wordt het kenmerkende van deze verandering aan het oog 

onttrokken. Zijn werk past bij een optimisme over stuurbaarheid in het industriële tijdperk. Giddens 

onderzoekt de mogelijkheden van de politiek onder de conditie van een toegenomen 

onvoorspelbaarheid. De complexiteit van het handelen maakt het alledaagse sociale leven 

ondoorzichtig: "New areas of unpredictability are created quite often by the very attempts that seek 

to control them".109 

De keuze voor onderzoek naar modernisering als illustratie van de toepassing van de 

structuratietheorie ligt voor de hand. Giddens heeft hier vier boeken aan gewijd. De laatste 
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publicatie staat in de bundel essays waar net uit is geciteerd met verder bijdragen van Ulrich Beck 

en Scott Lash. De titel "Reflexive Modernization" geeft een centrale lijn in Giddens' werk over 

modernisering weer. Hij gebruikt voor de hoogmoderniteit het beeld van een voortrazende 

"juggernaut". Dit type vrachtwagen kan met zijn gigantische wielen op allerlei typen van terrein 

rijden. Het beeld wijst op het feit dat in de constituering van een handelingspraktijk tijd belangrijker 

is dan ruimte. Het belang van het aspect tijd is toegenomen door geografische mobiliteit en de 

ontwikkeling van de informatietechnologie. Een toerist die in het binnenland van Serawak een 

"longhouse" van Dajaks bezoekt, hoeft bijvoorbeeld niet gek op te kijken als door een bewoner een 

live-uitzending van slalomskieën uit Zwitserland wordt gevolgd. 

Met het probleem van het sturen van een voortrazende juggernaut worden de onbedoelde 

gevolgen van het handelen tot uitdrukking gebracht. Effecten van de ene handelingspraktijk 

vormen de onvoorzienbare handelingsvoorwaarden in een praktijk elders. Deze onderlinge 

beïnvloeding kan zich vrijwel onmiddellijk en wereldwijd voordoen. Bij een belangrijke gebeurtenis 

in Amerika, terwijl de effectenbeurs van New York al gesloten is, kan de invloed op de 

Amerikaanse economie een paar uur later al worden afgeleid uit de openingskoersen op de beurs 

in Tokio. Onbedoelde effecten doen zich veelal gelden op een langere termijn, zoals in het 

faillissement van Fokker. Het stopzetten van de fabricage van vliegtuigen in dit bedrijf had 

gevolgen voor de werkgelegenheid in Noord-lerland waar de vleugels werden gemaakt. 

Na de bevestigende beantwoording van de hoofdvraag van dit onderzoek is als eerste van 

een reeks de vervolgvraag gesteld hoe de toepassing van de structuratietheorie op de moderne 

samenleving er op een aantal punten uitziet. Daarbij komen veelal verwaarloosde begrippen als 

tijd, traditie en reflexie aan bod. Voor een paar van deze punten is al een opmaat gegeven. Met 

de betekenis van "reflexiviteit" voor de structurering van moderniteit is al kennisgemaakt. Dat was 

bij de knowledgeability van de expert in de kritiek op de Weberiaanse opvatting van de macht en 

de "McDeath" van Ritzer. Hetzelfde geldt voor "tijd" waar bij de bepaling van de status van 

"geheugensporen" naar is verwezen. De inhoud van "traditie" kan daar direct mee worden 

verbonden. De toelichting op de begrippen waarmee de structurering van moderniteit kan worden 

gevolgd zijn hier voorzien van voorbeelden en een aantal verwijzingen naar relevante auteurs. De 

belangrijkste hiervan zijn Bauman en Peter Wagner. De analyse van reflexiviteit sluit aan bij de 

appreciatie van de eerste auteur voor de plaats van dit begrip in Giddens' theorievorming. De 

vraag is of zijn opvatting over de bestaansgrond van de structuratietheorie klopt dat zij zo goed 

bij de bijzondere kenmerken van de huidige samenleving past. De resultaten van het onderzoek 

van Wagner naar de ontwikkeling van moderniteit zijn belangwekkend omdat hij zich baseert op 

de institutionele handelingstheorie. Zijn resultaten zullen samen met een paar voorbeelden van 

Giddens' eigen onderzoek de achtergrond completeren waartegen de verderop te bespreken 

moderne instituties als onderwijs en burgerschap moeten worden gezien. 

Giddens' positie in de discussie over hoog-moderniteit kan via een handboek worden 

geschetst. "Understanding Modern Societies" is de titel van een vierdelig standaardwerk onder de 
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hoofdredactie en met bijdragen van Stuart Hall. De medewerkers willen geen "snap judgements" 

geven, maar de lezer betrekken bij de relevante vragen. Een paar daarvan, die de redacteuren in 

het inleidend deel formuleren, zijn in hoeverre de moderniteit uit de afgelopen periode, naar aard 

en verschijningsvorm, zal blijven bestaan. Zal de toekomst voldoen aan de beloften van de 

Verlichting, niet alleen naar de kwaliteit van het leven van de wereldbevolking maar ook qua 

mogelijkheden van de sociale wetenschappen? De inzichten van Anthony Giddens op dit gebied 

zijn van belang voor de verantwoording van de opzet van de serie. Daarnaast biedt zijn werk een 

belangrijke voeding voor de besproken hoofdthema's als globalisering en reflexiviteit.110 Het laatste 

onderwerp is een uitwerking van zijn "discursive consciousness". Van deze empirische invulling 

van Wittgensteins "logic of meaning" zullen hier een aantal aspecten worden verkend. Voor reflexie 

aan bod komt, wordt een begrip toegelicht dat direct met de ontwikkeling van moderniteit is 

verbonden. Dat is de toerenteller van de juggernaut: tijd. 

"Tijd" is met de modernisering belangrijker geworden dan ruimte. Wie nu rond de wereld 

zeilt is geen ontdekkingsreiziger, maar op elk moment electronisch bereikbaar. Om empirische 

vragen over "tijd" te kunnen beantwoorden is conceptuele duidelijkheid vooraf nodig. Welke 

kenmerken heeft tijd als onderdeel van "the setting of a context" en welke gangbare betekenissen 

zijn daarmee vervallen? Giddens heeft oorspronkelijk bij Heidegger en Derrida naar een antwoord 

op dit soort vragen gezocht om die daarna te toetsen aan zijn interpretatie van de latere filosofie 

van Wittgenstein. In een recente aflevering van het Nederlandse tijdschrift "Kennis en Methode" 

dat aan Heidegger is gewijd, wordt "tijd" niet besproken. In het algemeen ligt de nadruk op zijn 

politieke keuzes, zoals in dit themanummer, of gaat het om de plaatsing van zijn kennistheorie."1 

Giddens is een van de weinige auteurs in de sociale wetenschappen die het belang van 

een analyse van "tijd" voor de sociale theorievorming heeft onderkend. In het sociologisch 

onderzoek wordt nauwelijks rekening gehouden met temporaliteit. Dat is opmerkelijk. In de 

speltheorie zou men, vanwege het spelverloop, en in de figuratiesociologie, vanwege de 

ontwikkelingen in een figuratie, zonder meer een verantwoording en uitwerking van dit begrip 

verwachten. Na een vroege analyse door George Herbert Mead is het verder eveneens stil 

gebleven in de op hem geënte sociologische stroming van het symbolisch interactionisme. In het 

etnomethodologisch onderzoek zijn slechts een paar auteurs die een belangrijke plaats geven aan 

het concept.112 

Op het grensvlak van sociologie en filosofie zijn er behalve Giddens, nog een paar 

uitzonderingen: David Woods en Timothey Costelloe. Woods beroept zich op de tijdsopvatting van 

Jacques Derrida. Met dit uitgangspunt heeft Giddens in "Central Problems" afgerekend. Hij 

verwerpt deze deconstructivistische uitwerking. Volgens Derrida komen betekenissen tot stand 

dooreen "écriture" in plaats van het handelen. Hij legt daarbij de constitutie van betekenis in het 

gebied van lezen en schrijven en stelt bovendien ten onrechte de "schrijver" boven de "lezer". 

Tegenover dit uitgangspunt stelt Giddens de "practice" die hij ontleent aan de latere filosofie van 

Wittgenstein. 
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Costelloe, de tweede auteur die aandacht schenkt aan "tijd", vergelijkt zijn concept met het 

beeld dat de fenomenologisch socioloog Schütz daarvan heeft. Dat beeld is als een algemeen 

gedeelde misvatting geschikt om het belang van Giddens' conceptualisering uit te doen komen. 

Schütz bespreekt "tijd" in het kader van het luisteren en ten gehore brengen van muziek waardoor 

klanken betekenis krijgen. De keuze voor muziek is modelmatig en geeft de mogelijkheid om de 

rol die tijd speelt bij het ontstaan van betekenissen in communicatieprocessen in algemene zin te 

onderzoeken. Zijn centrale vraag is "what links past with the present". Deze vraag behoort volgens 

hem tot de "logic of meaning production". Hij veronderstelt dat elk communicatief contact in een 

pluridimensionele tijd verloopt: "So in the context of making music together, this generality takes 

the form of the social relationship between performer and listener, which is founded upon a 

common experience of living simultaneously in several dimensions of time."113 

Pluridimensionaliteit houdt in dat zowel voor de musicus als de muziekliefhebber een 

objectieve tijd of "outer time" en een subjectieve tijd of "inner time" bestaan. Muziek krijgt betekenis 

doordat in de relatie tussen uitvoerende en luisteraar beide samenvallen tijdens de uitvoering. De 

objectieve "outer time" bestaat bijvoorbeeld uit de korte en lange noten, het slaan van de 

metronoom en de tijd die nodig is om naar een opname te luisteren. In de "inner time" wordt de 

betekenis van de muziek van de componist in een creatieve herschepping door de musicus 

begrepen. Hetzelfde geldt voor de creatieve activiteit van de luisteraar ten opzichte van de 

uitvoerenden: "The merging of past and present in the consciousness of creative activity is what 

makes a piece of music "a meaningful arrangement of tones in inner time".114 

Het verloop van tijd in deze objectieve en subjectieve dimensies is volgens Schütz lineair. 

De opvatting dat "tijd" omschreven moet worden als een opeenvolging van gebeurtenissen is 

alledaags en wordt algemeen gedeeld. De betekenis van "tijd" berust volgens Schütz op een 

voortgaande stroom van ervaringen in het bewustzijn. Het samengaan van objectiviteit, 

bijvoorbeeld de opnameduur van muziek, met subjectiviteit, het genieten van muziek, heeft slechts 

betekenis in een ervaren opeenvolging van "past, present en future". Door noten die uit het 

verleden stammen in het heden ten gehore te brengen of daarnaar te luisteren plant muziek zich 

voort naar de toekomst. 

Giddens verwerpt deze opvatting dat "tijd" als een lineair proces moet worden opgevat. Zij 

komt voort uit een common sense waar het verstand van de filosoof tegenin moet gaan. Het 

hoofdkenmerk van de conceptualisering van "tijd" in de latere filosofie is al naar voren gekomen 

bij de bespreking van Giddens' "geheugensporen" aan de hand van de interpretatie van Ter Hark. 

"Past, present and future" volgen elkaar niet op in het bewustzijn, zoals Schütz beweert, maar zijn 

gelijktijdig. Zij vallen samen in het handelen en zijn daar onverbrekelijk mee verbonden. Tijd en 

ruimte komen uitsluitend als structurering voor in een practice van handelen. Giddens vat 

Wittgensteins concept van "tijd" zo samen: "It is actually the 'grammar' of time that needs 

elucidating. Time has no essence, and there is no abstract formulation that can therefore convey 

its nature. We can only experience and observe temporality in the unfolding of events."115 In 
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overeenstemming met dit begrip zoekt hij naar goede formuleringen waarin het geven van onjuiste 

kenmerken die eigen zouden zijn aan "tijd" worden vermeden: "We might more accurately speak 

of the timing and spacing of signification, rather than its 'occurence' in a given context."116 

Men geeft geen betekenis aan het "heden" omdat het verleden en de toekomst psychisch 

worden ervaren. Schütz ontleent zijn opvatting aan Husserl. Het lijkt terecht met Giddens te 

veronderstellen dat de kritiek op diens bewustzijnsfilosofie, zoals gegeven door Heidegger, 

overeenkomsten heeft met de inhoud van de latere filosofie. Een uitgebreidere analyse kan dat 

uitwijzen. Husserls concipiëring is a-historisch en als een intentionaliteit geformuleerd die door 

Wittgenstein worden bekritiseerd. Husserl stelt dat "verleden" en "toekomst" het resultaat zijn van 

bewustzijnsactiviteiten in het "heden". Tijd is echter geen drietrapsraket. Heideggers kritiek heeft 

Giddens geholpen in de ontwikkeling van zijn tijdsbegrip. De kritiek op Husserl is door Bleijendaal 

zo verwoord: "Bij Husserl, zo luidt Heideggers oordeel, is de tijd een stroom van het nu, nu-zoëven 

en nu-zodadelijk. De tijd is een zijnde in het bewustzijn, en ontleent z'n ritme aan de telbare 

opeenvolging van punctuele nu-momenten. Als zodanig is deze intentionele tijdsopvatting niets 

anders dan de voortzetting van Aristoteles' bepaling van de tijd."117 

Costelloe die zich afzet tegen Schütz acht een concipiëring vanuit bewustzijnsactiviteiten 

ook onjuist. Hij beroept zich net als Giddens op Wittgenstein. Zijn alternatief bestaat echter uit de 

standaardduiding van de latere filosofie. Hij vindt Schützs verantwoording van tijd een: "pseudo-

sociological account of meaning". Volgens Costelloe kan met de latere filosofie een verantwoording 

van: "the thoroughly social nature of music" worden gegeven.118 De conclusie van zijn betoog is 

dat de sociale constitutie van tijd en betekenis door Husserl en Schütz niet is onderkend. 

Giddens' definiëring van tijd vanuit een practice van handelen maakt het mogelijk om een 

eerste stap te zetten in de richting van een omschrijving van "traditie". Een toename van 

institutionele reflexie is het kenmerk van een post-traditionele samenleving. Giddens vindt het 

begrip post-modemiteit verkeerd gekozen. Moderniteit wordt niet verlaten, maar doet zich juist in 

een verhevigde vorm voor. In dit stadium zijn tradities vrijwel geheel verlaten als leidraad om het 

leven in te richten. De huidige samenleving is zowel hoog-modem als post-traditioneel. 

Terwijl "post-traditioneel" een gangbare aanduiding voor de huidige samenleving is, is het 

begrip evenals traditie nauwelijks geanalyseerd of zelfs omschreven. Handelen uit traditie is vooral 

verbonden met een schriftloze cultuur, maar is in de moderne samenleving niet helemaal 

verdwenen. Er kunnen juist recente voorbeelden worden gegeven van het samengaan van 

modernisering en de reconstructie van tradities zoals in de diverse vormen van christelijk en 

islamitisch fundamentalisme. 

Een traditie wordt doorgaans opgevat als het handelen volgens een ritueel. Daarbij wordt 

aangenomen dat de uitvoering van het ritueel tot sociale cohesie leidt. Deze vooronderstelling 

komt voor in het functionalisme dat door Giddens is bekritiseerd. Het valt hem op dat in 

overeenstemming met dit idee zonder meer wordt aangenomen dat traditie herhaling inhoudt. Dat 

kenmerk moet juist worden onderzocht en verklaard. Met gevestigde handelingspraktijken wordt 
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een toekomstige tijd georganiseerd. Door de veranderingen op te merken in gevestigde 

handelingspraktijken kan een substantiële beschrijving van de sociale kenmerken van een post-

traditionele samenleving worden gegeven. Met deze empirische benadering toont hij zich eens te 

meer kritisch in de richting van het post-modernisme waarin men epistemologisch te werk gaat. 

Tradities bestaan niet voort omdat de rituele aspecten daarvan "automatisch" worden uitgevoerd. 

De betekenis van het handelen berust op een "knowledgeability". Zij worden ook niet gekenmerkt 

dooreen langdurig bestaan. Volgens de institutionele handelingstheorie en de definiëring van tijd 

die in overeenstemming daarmee is gegeven, wordt het verleden niet behouden, maar 

onophoudelijk gereconstrueerd op grond van het heden. 

Ritueel handelen in traditionele samenlevingen verschilt in allerlei opzichten van de 

reconstructie van het verleden zoals die in een moderne samenleving voorkomt. Giddens gaat op 

een paar hoofdpunten van dit onderscheid in. Zijn opmerkingen hebben betrekking op het verschil 

in positie van de "guardians of tradition" en de "experts" in de huidige samenleving. De eerste 

positie is uitsluitend gedefinieerd door status. De tweede door competent handelen. Als belangrijk 

punt noemt hij dat rituele taal geen propositionele inhoud heeft en louter formulair is. Vaste 

formules kunnen niet waar of onwaar zijn en zijn niet juist of onjuist: "Formulaic truth is an 

attribution of causal efficacy to ritual; truth criteria are applied to events caused, not to the 

propositional content of statements. Guardians, be they elders, healers, magicians or religious 

functionaries, have the importance they do in tradition because they are believed to be the agents, 

or the essential mediators, of its causal powers."119 

Het leven in een moderne samenleving zit vol met technologische aspecten en sociale 

vaardigheden die afhankelijk zijn van een specifieke expertise. Terwijl deze kennis door "experts" 

is ontwikkeld kunnen leken practisch en reflexief met aspecten daarvan omgaan. Indien zij dat echt 

zouden wensen, kunnen zij de expertise ook verwerven. De verkenning van Giddens van "traditie" 

komt erop neer dat met het institutioneel handelen in traditionele samenlevingen een dwingende 

betekenis aan rituelen wordt toegeschreven. Post-traditionele samenlevingen worden gekenmerkt 

door een institutionele reflexiviteit in het handelen. Het belang van dit kenmerk neemt 

geaccelereerd toe. 

Giddens geeft als een voorbeeld van deze acceleratie het verlaten van de Keynesiaanse 

sociaal economische politiek die kenmerkend was voor de opbouw van de verzorgingsstaat. Het 

Keynesiaans model berust op een "multiplier" effect. Dit houdt een meer dan evenredige toename 

in consumptieve uitgaven en bedrijfsinvesteringen bij een bepaalde verhoging van de 

overheidsuitgaven. Het deficit kan via hogere belastingopbrengsten weer verminderen. Van deze 

sturing is tot de jaren zeventig succesvol gebruik gemaakt. Consumptief gedrag kan nu niet meer 

zo worden beïnvloed. Zo een lineaire sturing van de samenleving behoort tot het verleden door 

de toename van de institutionele reflexiviteit en het daardoor onvoorspelbaar worden van de 

handelingsimpuls van de overheid. De tegenwoordig uitstekend geïnformeerde kleine belegger of 

George Soros zouden het effect ogenblikkelijk teniet doen door valutaspeculatie. 
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Met "reflexiviteit" is de wisselwerking aangegeven die in aan elkaar gekoppelde 

handelingspraktijken bestaat tussen wijzen van alledaags handelen en expertise op allerlei gebied. 

Giddens definieert het begrip als volgt: "'Reflexivity' here refers to the use of information about the 

conditions of activity as a means of regularly reordering and redefining what that activity is. It 

concerns a universe of action where social observers are themselves socially observed; and it is 

today truly global in scope."120 Een voorbeeld is een scholier die reageert op het rapportcijfer dat 

zijn school in een landelijke kwaliteitsvergelijking heeft gekregen. Het aan elkaar spiegelen van 

feitelijke en mogelijke handelingsregels dat hiermee is aangegeven, is nauwelijks onderkend door 

het overheersen van het dualisme in de sociale theorievorming. Doorgaans wordt reflexie als een 

bewustzijnsactiviteit opgevat. 

De huidige samenleving kent een veel grotere diversiteit dan in het verleden en is vol van 

specialismen die dienstverlenend zijn aan individuen die zelf hun leven ontwerpen. Giddens heeft, 

zo stelt Bauman waarderend, een sociale theorie ontwikkeld waarin deze verandering goed is 

verantwoord. Reflexiviteit is verweven met een alledaags bestaan en uitgesproken aanwezig in 

televisieprogramma's over allerlei levensproblematiek, tijdschriften als "Ouders van Nu" over 

opvoedingsproblematiek of "Quote" dat gericht is op carrièreplanning en managementsstijlen. Al 

deze moderne fora spelen een belangrijke oriënterende rol voor het bepalen van de eigen 

levensstijl en biografie door de vergelijkingen die mogelijk zijn geworden tussen de eigen routines 

en andere handelingsstrategieën. De corrigeerbare invulling van de taak van de expert verschilt 

totaal van de "guardians" van een traditie. Bauman beschrijft Giddens' visie op de overgang naar 

een posttraditionele samenleving en de andere taak voor de socioloog zo: "The guardians of mini

orders and the individuals abandoned to the tasks of self-construction alike have developed vested 

interests in managerial services; in a kind of reliable, practically useful knowledge that could be 

deployed in designing realistic projects and making them effective. The two demands cast the 

sociologists, as the self-proclaimed purveyors of such services, in a similar field of expertise."121 

De appreciatie van Bauman voor Giddens heeft de volgende achtergrond. In april 1998 is 

in Nederland het eindadvies van de Commissie Dagindeling verschenen. De reden tot instelling 

is de toenemende problematiek voor huishoudens van de verdeling van tijd over werk, 

ontspanning, gezinszorg en andere taken. De achturige werkdag met vaste tijden en een 

traditionele rolverdeling in het gezin vallen als organisatie-eenheden weg. De "juggernaut" maakt 

lange dagen en komt in de buurt van een 24-uurs economie. Een aantal maanden voor het 

uitkomen van het eindadvies is een boekje van de journaliste Mirjam Schöttelndreier verschenen 

over dezelfde problematiek. In het licht van haar schets van de moderne tijd kan de interpretatie 

van Giddens' theorie over moderniteit door Bauman worden besproken. De titel "Je Werk of je 

Leven" bereidt de lezer erop voor dat de inhoud een mogelijkheid tot reflexie op het eigen bestaan 

biedt. 

Zij neemt de werkervaring van een oud-werknemer, Jan Korvinius, van het Philips concern 

als vergelijkingsmateriaal. Haar bespreking van het verschil van deze werkervaring met een 
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moderne carrière past bij de Amerikaanse socioloog C.W. Mills. Hij publiceerde al regelmatig in 

tijdschriften toen een bekend socioloog in Nederland als Jacques van Doorn zich nog beperkte tot 

vakbladen. Een belangrijk doel van Mills was de relatie tussen "personal troubles and public 

issues" voor een breed publiek uitleggen.122 

Korvinius heeft na een baantje elders tot zijn pensioen bij Philips gewerkt. Over zijn carrière 

verloop zegt hij: "echt onafhankelijk voelde ik mij pas rond een jaar of vijftig".123 Hij voegt hier 

beschouwend aan toe dat iemand van die leeftijd vandaag bang is of zijn directeur hem voor 

demotie zal voordragen. Schöttelndreiers conclusie op grond van haar gesprekken met werklustige 

jongeren in de jaren negentig is: "De tijdsspanne waarin Jan Korvinius verantwoordelijkheid, 

onafhankelijkheid en authenticiteit verwierf, laat zich niet vergelijken met het tempo waarin jongere 

werknemers vandaag de dag zulke dingen gerealiseerd willen hebben."124 

Een ander groot verschil is dat werk en leven gevoelsmatig in veel opzichten in elkaar 

overlopen: in beide sferen is men op zoek naar spanning, afwisseling, authenticiteit en 

mogelijkheden voor creativiteit. Een van de gesprekspartners vertelt: "Mijn carrière verloopt parallel 

aan mijn persoonlijke groei."125 Op beide gebieden maakt men druk gebruik van deskundig advies. 

Voor de vrijetijdsbesteding gaat men niet naar een fietsenmaker zoals in de tijd van Korvinius, 

maar naar een "fietsconsulent" die een diagnose opstelt over eventueel geschikte modellen. Tegen 

vakantiestress gaat men te rade bij het tijdschrift "De Psycholoog". Het moderne perspectief dat 

een bedrijf biedt voor een loopbaan zou Korvinius hebben afgeschrikt. Een hedendaagse werving 

van een informaticabedrijf op de radio luidt: "Anders, vrijer, persoonlijker en als u het volgend jaar 

helemaal anders wilt dan kan dat." Het motto is: regisseer niet alleen je leven, maar ook je eigen 

baan. Vroeger was een sollicitant genegen om op een aanbod in te gaan vanwege de zekerheid 

van de arbeidsvoorwaarden. Nu wordt hem voorgehouden dat hij deze voorwaarden per jaar zelf 

kan bepalen. Hoeveel mensen hun baan echt regisseren of gebruik maken van een 

"huisregelaar"126, kortom de vragen over de relatie tussen de "personal troubles and public issues" 

van C.W. Mills moeten met onderzoek zoals van de Commissie Dagindeling worden beantwoord. 

De aanleiding het boekje van Schöttelndreier hier aan te halen is tweeledig. Zij merkt in 

haar gesprekken op dat men tegenwoordig in het dagelijks leven voortdurend van allerlei vormen 

van deskundig advies gebruik maakt, van de "Viva", het blad voor jonge vrouwen, tot de 

fietsconsulent. De tweede reden is dat haar eigen lezerspubliek in reflexieve zin geïnteresseerd 

is hoe de tijd in het eigen leven zo goed mogelijk te verdelen en wat bijvoorbeeld het antwoord is 

op de vraag naar het onderscheid tussen werk en leven. Vanwege de sociologische thematisering 

van deze vorm van moderne reflexiviteit vindt Bauman de theorievorming van Giddens zo 

interessant. 

Hij geeft twee argumenten voor zijn waardering van het onderzoek van Giddens naar 

moderniseringsverschijnselen. Het eerste betreft de resultaten. Giddens verschaft met zijn 

interpretatieve onderzoek naar vormen van "self-realization" in deze tijd inzicht in de wisselwerking 

die bij reflexie optreedt tussen wetenschappelijke expertise en het eigen handelen. De tweede 
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reden voor zijn waardering betreft de begrippen die Giddens hanteert: hij heeft daarmee de 

verhouding weten te bepalen die in de moderne samenleving bestaat tussen individuele en 

collectieve verschijnselen. 

Het gaat hier om een probleem dat al gedurende bijna honderd jaar de sociologische 

theorievorming min of meer verscheurt. Giddens geeft met zijn begrippen een belangrijke 

aanvulling op de interpretatieve benadering in de sociologie zonder in een objectivisme te 

vervallen. In algemene zin, zo stelt Bauman, is de vooronderstelling van de interpretatieve 

benadering correct dat actoren zelf gedrag kunnen duiden, maar in deze theoretische oriëntatie 

laat men het object verder voor wat het is. Durkheim en Weber hebben zich, met duidelijk 

verschillende accenten, beiden op het vaststellen van wetmatigheden gericht waar actoren zich 

niet van bewust zijn. Zulke generalisaties over het object vormen het aangrijpingspunt voor de 

sociale ingenieur. Dit is nog steeds het standaardbeeld in het sociologisch onderzoek. Het "raison 

d'etre" van het gebruik van verfijnde statistische methoden als de factoranalyse, zo stelt Bauman, 

is dat degenen die worden onderzocht "are incapable of explaining their conduct causally". 

Giddens heeft een theoretische formulering kunnen geven aan de sterk toegenomen mate waarin 

actoren eigen en andermans gedrag kunnen interpreteren. 

Hij karakteriseert de verandering die Giddens in het object heeft vastgesteld als volgt: "The 

global order has split into many local, partial, functionally specific and privately policed mini-orders. 

This leaves individuals, conducting their life-business in the interstices of such partial orders, with 

the chance of self-construction and self-management (yet a change that must be necessarily 

embraced)".127 De moderne wereld is "self-reflexive" geworden. Giddens heeft begripsmatig een 

balans tot stand weten te brengen tussen "het sociale" en "het persoonlijke" en daarmee voor de 

sociologie de relevantie aangegeven die de nieuwe situatie vereist. De soort kennis die de 

sociologie onder de nieuwe omstandigheden verschaft moet interpretatief zijn en "sense-making" 

voor de actor: "It calls for a sociology resonant with its own structure: that is, a sociology as a 

flexible and self-reflective activity of interpretation and reinterpretation, as an on-going commentary 

on the many-centred process of interplay between relatively autonomous yet partially dependent 

agents (dependency and autonomy being themselves important stakes of the game".128 Bauman 

wijst hiermee op wat volgens hem de kern is van Giddens' recente theorievorming. Giddens weet 

in zijn theoretische oriëntatie tekortkomingen van Durkheims werk, navolgers daarvan en van de 

interpretatieve benaderingen te vermijden. Bauman vat de structuratietheorie met andere woorden 

op als een oplossing voor het dualisme in de theorievorming en ziet Giddens als een geslaagd 

interpretatief socioloog. 

Van de toename in de "reflexie" op kenmerken van het sociale leven aan de hand van 

wetenschappelijke en andere bronnen van praktische kennis wordt door sociologen 

langzamerhand notitie genomen. Een aantal inleidingen in de sociologie die successievelijk in de 

tweede helft van deze eeuw in Nederland zijn verschenen zijn indicaties van deze geleidelijke 

ontwikkeling. Als referentiepunt kan de duiding van het "Hawthorne experiment" worden genomen. 
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Met deze "evergreen" in de sociologie zijn de systematische observaties bedoeld van een groep 

werknemers in de "bankwiringroom", onderdeel van een omvangrijk onderzoek van Roetlisberger 

en Dickson naar arbeidsverhoudingen en organisatie in de Western Electric Company. Als men 

twee van de bekendste Nederlandse inleidingen in de sociologie, successievelijk verschenen in 

1959 en 1974, naslaat op de resultaten van het Hawthorne project verschilt de duiding. Het 

verschil wordt duidelijk als men let op de mate waarin rekening wordt gehouden met het vermogen 

van de onderzochte werknemers tot "reflexie". 

Opvallend is dat het de laatste inleider begint te dagen dat onderzoekssubjecten zelf inzicht 

in hun arbeidsomstandigheden kunnen hebben. Men kan het verschil in duiding opmerken in de 

volgende citaten. In 1959 worden de observatoren van de interactie in de "bankwiringroom" nog 

gepercipieerd zoals zij zichzelf zagen: "zij ontdekten een bepaalde structuur in de onderlinge 

spelrelaties, in vriendschappen, antagonistische relaties en hulpverlening".129 In 1974 wordt over 

dit gebruik van het woord "ontdekking" geschreven dat er geen reden is om aan te nemen dat de 

arbeiders zich niet bewust waren van hun eigen gedragingen: "De 'ontdekkingen' berustten in 

eerste aanleg op onwetendheid van de onderzoekers; zij 'ontdekten' het bestaan van informele 

normen bij de arbeiders, zoals Columbus de Indianen 'ontdekte'."130 Voor Giddens is het 

vanzelfsprekend dat "onderzochten", zoals de geobserveerde werknemers in de bankwiringroom, 

"knowledgeable" zijn over de instituties waar zij met hun handelen deel van uitmaken en net zo 

goed sociologen zijn. 

De stap die in de sociologie moet worden gezet is de erkenning dat sociaal 

wetenschappelijke kennis met het alledaagse handelen verweven is geraakt. De toename in de 

toepassing van dit soort kennis is voor de wetenschappelijke onderzoeker nu nog verrassend. Een 

voorbeeld is een onderzoek van Nigel Barley131 op Sulawesi. Barley is cultureel antropoloog. Aan 

het begin van zijn onderzoeksverslag kenschetst hij de traditionele antropologische monografie 

over een vreemd volk. Dit zijn gewoonlijk "sobere" studies van culturele kenmerken zonder 

gevoelswaarde en geschreven vanuit een positie van "alwetendheid". De opmerkingsgave en het 

vermogen tot doorgronden van een samenleving van de onderzoeker is veel groter dan van de 

"inboorling". Barley heeft andere ervaringen. Als hij tijdens een min of meer toevallige bezichtiging 

van een huis bij een lid van de Toradja gemeenschap behoedzaam informeert naar het 

verwantschapssysteem, blijkt zijn informant tot zijn stomme verbazing een in Indonesië opgeleid 

cultureel antropoloog te zijn. Giddens merkt naar aanleiding van vergelijkbare voorbeelden op dat 

in de culturele antropologie de afstandelijke relatie van een onderzoeker die kennis komt 

verzamelen over de "vreemde cultuur" verandert in zelfreflexie door leden van de etnische groep. 

Hij onderscheidt drie fasen in dit proces. De eerste is als het ware een collectieve studie 

naar model van de reis van de "Beagle" van Darwin: een classificatie van exotische soorten. Hierin 

passen beschrijvingen van "vreemde" volkeren, die vervolgens door het Westerse expansionisme 

onder de voet worden gelopen. In de tweede fase: "The other is discovered as just as 

knowledgeable as 'us', although living of course in different circumstances".132 De onderzoeker legt 
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geen relatie met de eigen cultuur. Hij onderzoekt een intelligente maar andere en aparte cultuur. 

Voor deze geheel verdwijnt is objectieve verslaggeving geboden. Kenmerkend voor deze fase is 

dat bijvoorbeeld na het overlijden van de bekende antropoloog Bronislav Malinowski blijkt dat deze 

dagboeken schreef en persoonlijke observaties maakte die een reflexie zijn op de vreemde cultuur 

vanuit de eigen Westerse wereld. Publicatie tijdens zijn leven zou de waarde van zijn onderzoek 

hebben kunnen aantasten. In de laatste ontwikkelingsfase bestaat er geen verschil meer tussen 

culturele antropologie en sociologie. Institutionele reflexie wordt normaal zoals met het scala aan 

tijdschriften over management van bedrijf, carrière, opvoeding en levensstijl dat bij het door de 

journaliste Schöttelndreier beschreven sociale leven hoort. Amerikaanse Indianen in de staat 

Washington hebben met kennis van indertijd verricht etnografisch onderzoek hun visgronden in 

de Stille Oceaan herkregen. De "Aboriginals" in Australië voeren, net als andere groepen in de 

wereld, strijd om hun landrechten terug te krijgen op grond van dezelfde soort kennis. Barley heeft 

zijn persoonlijke ervaringen in Sulawesi van meet af aan voor publicatie geschreven. Bovendien 

zijn er Toradja's bij hem in Londen komen logeren. 

Met zijn argument dat Giddens de juiste begrippen voor de veranderingen in het object van 

de sociologie hanteert, schrijft Bauman een theoretische intentie aan hem toe die hij niet heeft en 

juist bekritiseert. De socioloog dient uit te gaan van handelen als "practice" Het bepalen van de 

juiste verhouding tussen het individuele en het collectieve handelingsniveau en het geven van een 

oplossing voor de problematiek van het dualisme in de sociologische theorievorming worden door 

Giddens als zinloze activiteiten beschouwd. De conceptualisering van de reflexieve wisselwerking 

die Bauman zo belangwekkend vindt, moet in het licht van de institutionele handelingstheorie 

worden bezien. 

Met de algemene categorisering als een "interpretatieve benadering" en de inhoud die hij 

daarmee verbindt, wordt de structuratietheorie ook verkeerd aangeduid. Sociologisch onderzoek 

bestaat volgens die theorie uit "sociaal strategische-" en "institutionele analyses". In het laatste 

geval stelt men generalisaties vast over handelingspraktijken. Bauman gaat slechts op de eerste 

vorm van onderzoek in. Daarnaast geeft hij een andere betekenis aan "interpreteren" dan Giddens 

hanteert. Interpretatie is gericht op de "knowledgeability" van een structuur van regels die zich in 

het handelen toont en brengt altijd de mogelijkheid van verandering van gedrag met zich mee. 

Bauman vat, zoals eerder bleek bij de bespreking van alle kritiek op Giddens, "structuur" op als 

iets sociaals dat extern aan het handelen is. De potentie van verandering geldt voor elke regel, van 

vrij tot strikt omschreven. Bauman merkt het oogmerk van Giddens' onderzoek naar moderne 

reflexiviteit onvoldoende op. In dat onderzoek gaat het niet zonder meer om uitspraken over de 

toename daarvan, maar om de soort regels en de dynamiek. 

Dat laatste doel heeft Peter Wagner ook. Zijn "A Sociology of Modernity" is geïnspireerd 

door de institutionele handelingstheorie. Hij doet in het boek verslag van een institutionele analyse 

van sociale systemen in de overgang van het industriële tijdperk naar hoge moderniteit. Uit dit 

onderzoek en twee boeken blijkt dat Giddens' theoretisch oogmerk anders is dan Bauman denkt. 
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Zijn "Transformation of Intimacy" en "Modernity and Self-Identity" hebben betrekking op de 

persoonlijke leefsfeer. Een belangrijk onderzoeksresultaat is dat geformaliseerde regels niet 

typerend zijn voor bureaucratieën en ook in het persoonlijk leven worden gebruikt. Een tweede 

opmerkelijk resultaat, als men het onderzoek van Wagner met dat van Giddens vergelijkt, is dat 

geformaliseerde regels in organisaties net zo worden veranderd als in de persoonlijke leefsfeer. 

Strikte regels kunnen bijvoorbeeld voorkomen in een relatietraining of een dieet van Michel 

Montignac. Door dit soort regels te volgen kunnen mensen routines doorbreken en hun handelen 

in een institutionele context plaatsen. Zo kan uit een vergelijking van het onderzoek naar 

eetgewoonten blijken dat het "montignaccen" mensen een "gezonde" gelegenheid bood af te 

stappen van het bruin, groen en geel van de "Hollandse pot". In bijna zestig procent van de 

gevallen werd deze ook nog "geprakt". Deze reflexie zou althans kunnen opgaan voor een 

gedeelte van de half miljoen mensen in Nederland die het Montignacdieet zijn gaan volgen. Door 

de rest is een anders gemotiveerde en wellicht complexere sociale analyse uitgevoerd. Een 

resultaat is echter hetzelfde. Men ervaart een gevoel van zelfbeschikking door voor zichzelf na te 

gaan wat, wanneer en in welk gezelschap doorgaans wordt gegeten. 

Wagners onderzoek dankt zijn originaliteit aan het uitgangspunt in de institutionele 

handelingstheorie waardoor een aantal veel voorkomende maar onjuiste sociaal theoretische 

vooronderstellingen over de structurering van moderniteit overboord kunnen worden gezet. 

Vanwege zijn brede onderzoeksaanpak worden hier maar een paar hoofdlijnen herhaalt en een 

uitkomst genoemd die direct aansluit bij het onderzoek van Giddens. Wagner parafraseert de kern 

van zijn theorie, de "duality of structure", als volgt. Giddens ziet hiermee: "institutions as 

simultaneously enabling and constraining human action, and as being reproduced through human 

action. A sociohistorical analysis will then have to spell out exactly who and what kind of activity 

is enabled and who and what is constrained."133 

Zijn onderzoeksvraag is wat voor nieuwe regels vanaf de eerste helft van de negentiende 

eeuw in moderne handelingspraktijken worden ontwikkeld. Wagner analyseert transformaties die 

zich in alle "practices" voordoen. De veranderingen zijn mogelijk geworden door de voortdurende 

toename van reflexiviteit in de samenleving. Een eerste modernisering in de onderzochte periode 

is de "organized modernity", die zich in het begin van deze eeuw is gaan ontwikkelen. Het eindpunt 

daarvan is de verzorgingsstaat. 

Het belangrijkste kenmerk is een zich steeds verder doorzettende homogenisering. Tijd en 

ruimte in het handelen worden vereenvoudigd en uiteindelijk geglobaliseerd. Tekenend voor de 

wereldwijde homogenisering zijn de verstrekkende beslissingen die regionaal over de tijdrekening 

dienden te worden genomen. De toegenomen mobiliteit maakt het noodzakelijk over te gaan tot 

een algemenere tijd. Tot dan toe gold de "plaatselijk ware tijd", hetgeen wil zeggen dat het twaalf 

uur is als de zon ter plaatse het hoogste punt heeft bereikt. De stad Groningen aarzelde vanwege 

de snelheid van de ontwikkelingen met het nemen van een beslissing. Moest men overstappen 

op de Amsterdamse tijd, de nieuwe spoortijd of de Middeneuropese tijd die het waarschijnlijk 
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uiteindelijk zou winnen. In 1892 is voor de spoortijd gekozen. Er ontstond verwarring rond de 

begrafenis van de grootindustrieel W.A. Scholten kort na deze beslissing, omdat in de 

bekendmaking als tijd van samenkomst "een uur" plaatselijke tijd werd genoemd. 

De tweede institutionele ontwikkeling in de moderniteit in het Westen doet zich de 

afgelopen twintig jaar voor en leidt tot de plurale samenleving en levensstijlen die al aan de hand 

van journaliste Schöttelndreier zijn geïllustreerd. In deze periode is de reflexiviteit sterk 

toegenomen. Wagner kenschetst de ontwikkeling nog voorzichtig als: "It seems indeed appropriate 

to characterize some of the institutional changes in Western societies during the past two decades 

as a (partial) breakdown of established arrangements and as a re-opening of 'closed' practices."134 

Andere auteurs zoals Ulrich Beck zien echt een caesuur tussen een "eerste", Wagners 

georganiseerde moderniteit, en een tweede tijdperk. Een belangrijk kenmerk van de tweede 

moderniteit is dat het leven van mensen grenzenloos wordt en steeds minder georiënteerd op de 

natie-staat. 

Wagner omschrijft beide veranderingen als overgangen in de integratie van moderne 

handelingspraktijken. Dit is een eerste voorbeeld hoe hij onjuiste vooronderstellingen vermijdt door 

Giddens' handelingstheorie als uitgangspunt voor de theorievorming te nemen. Sinds de 

sociologische klassieken is "sociale integratie" verbonden met het begrip samenleving. Het is 

daarbij noodzakelijk dat er voldoende sociale samenhang bestaat tussen handelingspraktijken die 

tot een territorium behoren. Wetenschapsbeoefening versterkt deze opvatting over "integratie" 

bijvoorbeeld door de nationale organisatievorm die zij vanouds heeft. 

Wagners kritiek op deze opvatting van "integratie" is niet gebaseerd op feitelijke 

ontwikkelingen die plaatsvinden, zoals een toenemende globalisering waardoor de natie-staat aan 

belang inboet. Zijn bezwaren zijn sociaal theoretisch. Hij geeft een andere inhoud aan het begrip. 

De theoretische vooronderstelling die hij bekritiseert komt tot uitdrukking in het begrip "systeem" 

dat men doorgaans vanzelfsprekend laat samenvallen met "samenleving" en "integratie". Een 

overgang naar een andere vorm van moderniteit wordt in de sociologische theorievorming dan ook 

veelal aangeduid als een "crisis" die het voortbestaan van een samenleving als "sociaal systeem" 

bedreigt. Wagners kritiek op dit concept van samenleving is dat het verloop van sociale 

ontwikkelingen voorondersteld wordt: "The coherence of social practices, however, cannot be 

assumed, but its degree has to be made part of the empirical inquiry."135 Hij hanteert in plaats 

daarvan "institutioneel handelen". Een samenleving is een configuratie van instituties. Sociale 

integratie is in de vorm van de grenzen en invloed van regels onderzoekbaar. 

Verandering in regels ontstaat door "modernisatie offensieven" afkomstig van meestal 

kleine sociale groepen. De "enablement" en "constraint" van het regelgeleid handelen zal 

verschillen in een samenleving omdat andere groepen, vaak een meerderheid, de uitwerking van 

dat handelen minder kunnen overzien. Wagner onderscheidt grofweg twee soorten offensieven: 

"Modernization offensives from above use the existing power differential to create enabling 

institutions, in which others will participate only later and often against the interests of the original 
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promotors."136 Een offensief van beneden moet beperking en uitsluiting van 

handelingsmogelijkheden tegengaan. Institutionele veranderingen zijn aan de ene kant bedoeld, 

maar bestaan verder uit de niet beoogde gevolgen daarvan. Wagner wijst een term als 

"modernisatieproces" af. Aan dit begrip wordt net als "systeem" meestal een sociaal neutrale 

betekenis gegeven alsof de door hem aangemerkte groepen als bron of reactie in een 

modernisering niet identificeerbaar zouden zijn. 

Empirisch onderzoek naar de ontwikkeling van moderniteit wijst uit dat formele regels een 

belangrijke mogelijkheid bieden tot verandering van verschillende onderdelen van het sociale 

leven. Het kenmerkende van nieuwe institutionele handelingsregels is dat zij op andere wijze 

"enabling" en "constraining" zijn. Wagner geeft ter toelichting van deze abstracties een opvallend 

voorbeeld van modernisering waar weinig onderzoek naar is verricht. De moderne variant op de 

aanleg van een "Ringstraße" in Wenen en Moskou is het openleggen en toegankelijk maken voor 

autoverkeer van het centrum van grote steden met "inner-city highways". Het voorbeeld dat hij 

noemt is de aanleg van de Cross-Bronx Expressway in New York door Robert Moses. 

Men kan als voorbeeld evenzogoed het ontwerp nemen van het interieur van de 

grootscheepse bouwprojecten van huizen en appartementen ten tijde van Haussmann in Londen, 

Wenen en Parijs. De architectuuren de indeling van de nieuwbouw is in de negentiende eeuw in 

deze drie steden geheel verschillend. In Wenen is de representatie naar buiten zo belangrijk dat 

de slaapruimte er vrijwel aan is opgeofferd. In Parijs is de ontvangstruimte van de vrouw des 

huizes, tot afgrijzen van de commentatoren in Engelse kranten, gedeeltelijk overlappend met haar 

privévertrek. In Londen worden deze ruimten strikt gescheiden. Dit zijn allemaal voorbeelden van 

hoe regels in beperkende zin diep ingrijpen in het alledaagse leven en wat zij tegelijkertijd aan 

gedrag mogelijk maken.137 

In al deze gevallen gaat het om strikt omschreven regels waarmee een bestaande structuur 

wordt gewijzigd met adviezen van deskundigen. Hiermee zijn de sociaal theoretische verschillen 

met Baumans invulling van structuur en reflexie geïllustreerd. Structuren komen niet van "buiten" 

maar worden reflexief door mensen ontwikkeld met hun bedoelde en niet beoogde effecten. Deze 

voorbeelden houden de interpretatie in van een gewoonlijke wijze van handelen en de beheersing 

van verandering door ordening en indeling van andere handelingsmogelijkheden. In het voorbeeld 

van Wagner werd de "meat axe" gehanteerd zoals de woorden van Moses, de schepper van de 

Cross-Bronx Expressway, luidden. Hierdoor is een vrije verkeersstroom door New York 

gerealiseerd met daarnaast de beperkingen van de afritten en van de sociale ontmoeting die niet 

meer op straat plaats kan vinden. De consequenties van het gebruik van het highway systeem 

veranderen in de loop van de tijd samen met de omgeving. Wat voor Moses een open en lichte 

stad was, heeft nu een andere betekenis gekregen. In een roman van Tom Wolfe is deze 

verandering van de oorspronkelijke "enablement" en "constraint" treffend verbeeld. De hoofdfiguur 

in het boek is een succesvolle en getrouwde beurshandelaar in New York. Hij slaat met zijn 
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maîtresse per vergissing te vroeg af en komt in het ghetto van de Bronx in een voor hem 

compromitterende situatie terecht. 

Door de formalisering van het handelen zijn conventionele grenzen doorbroken en komen 

daar nieuwe voor in de plaats. Wagner wil echter met zijn voorbeeld vooral aangeven dat het 

resultaat van een herinterpretatie zoals van het stratenplan van de Bronx en, vergelijkbaar, van 

het wonen in Europese hoofdsteden in de negentiende eeuw weer onderwerp van reflexie op 

grond van nieuwe kennis kan zijn. Zo heeft een doorbraak van het middeleeuwse centrum van 

Zwolle volgens het model van Moses in de jaren zestig lang op de agenda van de gemeenteraad 

gestaan, maar is uiteindelijk verworpen vanwege de vernietiging van het stedelijk schoon. 

Uit onderzoek van Giddens blijkt dat regelgeleid handelen op dezelfde manier bij intieme 

relatievorming kan verlopen als in de resultaten van de institutionele analyse van Wagner naar 

voren komt. Met formele regels wordt herinterpretatie van gewoontehandelingen uit het verleden 

mogelijk. Men maakt voor zichzelf regels en zorgt voor de naleving. De geciteerde regel gaat over 

een vrouw die een nieuwe en meer bevredigende relatie met haar ex-echtgenoot op wil bouwen. 

Zij was overheersend en bemoederde. Giddens put zijn gegevens uit een "self-help manual" voor 

de vormgeving van intieme relaties. De deskundige werkwijze die wordt aangeboden bestaat eruit 

de problemen uit vorige relaties te bekijken op wat door eigen instigatie mis ging en waar vorige 

geliefden onterecht waren. Haar nieuwe partner volgt dezelfde algemene regels en de opgestelde 

gedragsaanwijzingen worden uitgewisseld. Het doel is om allebei een grotere autonomie in de 

relatie te bereiken. Een voorbeeld van een regel is: 

"Rule 6: When I find myself giving unsolicited advice or treating my partner like a little boy, I'll stop, 

take a deep breath, and let him figure it out on his own, unless he asks for help."138 

Giddens merkt hierover op dat de aanpak naïef lijkt en zelfs een tegendraadse werking zou 

kunnen hebben. Hij haalt Wittgenstein aan die duidelijk heeft gemaakt dat het omschrijven van een 

regel tot een verandering van die regel kan leiden. Verder ligt het voor de hand dat een relatie pas 

goed verloopt als er geen expliciete voorschriften worden gevolgd. Dit ontwerp van regelgeleid 

gedrag is echter een middel tot reflexie: "Such rules; however unsophisticated they might seem, 

if successfully applied help prise the individual's actions away from an unconsciously organised 

power game."139 De partners kunnen met deze aanpak situaties vermijden die in hun relatie door 

een van beiden als ongerechtvaardigde overheersing worden ervaren. Met deze vorm van reflexie 

kunnen gewoonten die in het verleden door ongelijke machtsverdeling zijn gevestigd, worden 

opgespoord. 

Strikte regels van Montignac in de keuken leiden evenmin een eigen leven als in een 

sociale organisatie. Deze onderzoeksresultaten, op grond van de institutionele handelingstheorie 

verkregen, verschillen van het algemene beeld dat in de sociologie van interactie wordt gegeven. 

Daar wordt er van uitgegaan dat het verschil in omgang met elkaar in een bureaucratie en thuis 
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diepgaand is. De consequenties van de onderzoeksresultaten voor de sociologische 

theorievorming komen duidelijk naar voren bij de vergelijking die Wagner trekt met "leefwereld" en 

"systeem" van Jürgen Habermas. Wagners kritiek sluit aan bij hetgeen in het tweede hoofdstuk 

van dit onderzoek al is opgemerkt over het communicatietheoretische uitgangspunt van Habermas. 

Hij baseert zijn theorie over het ontstaan van betekenis op de sociaal linguïstische taalfilosofie van 

Searle. Het kenmerkende van het systeem is niet sociale dwang en van de leefwereld het 

constitutief zijn voor interactie en openheid zoals Habermas beweert. Zijn conceptualisering past 

binnen het dualisme in de sociologie. In de institutionele handelingstheorie bestaat er geen 

onderscheid tussen de twee genoemde handelingsgebieden. Regelgeleid gedrag is tegelijkertijd 

"enabling" en "constraining". Dat geldt voor elk bereik en een compententie tot handelen kan niet 

met een theoretische vooronderstelling worden uitgesloten zoals Habermas doet. Waar en in 

welke hoedanigheid regels worden voortgebracht dient onderwerp van empirisch onderzoek te zijn. 

De invulling die Giddens vanuit zijn institutionele handelingstheorie geeft aan begrippen als 

tijd, traditie en reflexiviteit opent de mogelijkheid tot een diepgaande beoordeling van theoretici als 

Habermas en Elias. Een uitgebreidere kritiek op sociale theorievorming in algemene zin valt buiten 

de hoofdvraag van dit onderzoek. Hier zal de verkenning van de mogelijkheden tot theorievorming 

op grond van zijn handelingstheorie worden vervolgd. Allereerst met een illustratie van de 

methodologie van de structuratietheorie in een vergelijking met een historisch onderzoek van 

Archer. In het volgende hoofdstuk zullen de consequenties van twee duidingen van de latere 

filosofie voor opvattingen van "burgerschap" worden vergeleken. De invulling die hierboven aan 

"reflexiviteit" is gegeven, heeft voor deze twee onderwerpen de algemene achtergrond verschaft. 

In het laatste hoofdstuk is bij een terugblik op de sociaal theoretische context van de 

probleemstelling ruimte voor een toelichting op het afwijzen door Giddens van een exclusieve 

positie voor de structuratietheorie. Daar kan bijvoorbeeld de affiniteit van onderzoek dat in de 

figuratiesociologie van Elias is verricht aan bod komen. Zo kan de figuratieve invulling van het 

"onderzoekersperspectief' van De Vries uit het tweede hoofdstuk van dit onderzoek op grond van 

de institutionele handelingstheorie worden aangevuld. 

Met de bespreking van het onderzoek van Wagner en Giddens zijn een aantal empirische 

resultaten van de structuratietheorie geïllustreerd. Bij de bespreking van de critici is opgemerkt dat 

Craib zich ergert aan het verschil tussen theoretische pretenties en het resultaat of, zoals hij dat 

noemt, de opzet voor een "legosysteem" en de "omelet" die is ontstaan. De overige critici van de 

structuratietheorie zijn niet zo negatief, maar ook zij constateren subjectivisme en het ontbreken 

van samenhang. Craib schrijft dat hij met de beste wil het verband tussen de begrippen niet kan 

vaststellen: met de "openheid" van het "sociaal systeem" heeft hij de grootst mogelijke moeite. De 

onduidelijkheden ontstaan omdat de critici niet inzien dat niet subjectiviteit, maar een "practice" 

van regelgeleid handelen centraal staat in Giddens' theorie. 

De betekenis van sociologische theorieën en metabegrippen moet gefundeerd zijn in 

alledaagse handelingspraktijken. Daar worden betekenissen geconstitueerd. Op deze wijze heeft 
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Giddens de "dubbele hermeneutiek" gedefinieerd. In principe is elk handelen interpreteerbaar en 

te veranderen. De reflexiviteit die logisch besloten ligt in een met het handelen voortgebrachte 

structuur van regels houdt de mogelijkheid in van een penetratie van de institutionaliteit van 

handelingspraktijken door het aanwenden van sociaal wetenschappelijke kennis. De sociale 

wetenschappen vormen in aansluiting op het "discursive consciousness" van de actor de 

mogelijkheid tot een verhoogde discursiviteit. Zodra wordt ingezien dat de institutionele 

handelingstheorie de fundering vormt van de structuratietheorie worden de samenhang en 

openheid van Giddens begrippenkader duidelijk. Na deze toelichting op de structuratietheorie in 

het kader van moderniteit komt de vraag aan bod of er andere accenten in het sociologisch 

onderzoek moeten worden gelegd in vergelijking met de synthetiserende benaderingen van het 

dualisme. 

3.4. Een overstijging van het dualisme in de onderwijssociologie 

De overstijging van het zoeken naar een balans tussen subjectivistische en een 

objectivistische benaderingen in de sociologie is door de critici telkens misverstaan. In dit 

onderzoek is vastgesteld dat het misverstand tweevoudig optreedt. Eerst door aan te nemen dat 

dit een van de centrale problemen in de theorievorming is. Vervolgens dat Giddens aan een 

oplossing heeft gewerkt. Beide aannames zijn onjuist. De laatste houdt een verwisseling in van 

aanleiding en probleemstelling en is kennelijk ontstaan omdat de problematiek van de synthese 

weer op de voorgrond stond ten tijde van de publicatie van de resultaten van Giddens theoretisch 

"project". Hij heeft slechts aandacht besteed aan de problematiek van objectivistische en 

subjectivistische oriëntaties in de sociologie om duidelijk te maken dat het dualisme ten onrechte 

zoveel belangstelling trekt in de sociologie en het zoeken naar een oplossing vergeefs is. Nadat 

hij in de "Constitution of Society" de "overstijging" in definitieve vorm heeft gepresenteerd, roert 

hij het onderwerp niet meer aan. 

Volgens de jaargangen van het "British Journal of the Sociology of Education" bepaalt de 

problematiek van de overaccentuering van een objectivistische of subjectivistische theoretische 

oriëntatie de onderwijssociologie al bijna dertig jaar. De ontwikkeling kan met een paar artikelen 

worden getypeerd. Andy Hargreaves toont in 1980 in een overzichtsartikel de tegenstrijdige 

keuzes die in de theorieontwikkeling worden gemaakt. Hij legt allerlei verschillende impliciete 

aannames op dit gebied bloot.140 Dit zijn de hoogtijdagen van het dualisme. Daarna ontstaan 

synthesepogingen. Een van de laatste is afkomstig van Peter Woods, een auteur die altijd 

dominant aanwezig is geweest in dit debat.141 Een tweede overzichtsartikel waarin de kwaliteit van 

de theorievorming aan de kaak wordt gesteld is van de hand van John Scarth142. Hij levert kritiek 

op de vele synthesepogingen die voor en na Hargreaves' beoordeling zijn verschenen. Scarth 

waardeert Giddens positief. Wellicht biedt de structuratietheorie de mogelijkheid om de problemen 

eindelijk te overwinnen. Hij wijkt in zijn positieve oordeel, net als Cohen, af van de meeste critici. 
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Ook elders, zoals in de organisatiesociologie wordt bijvoorbeeld een negatief beeld van Giddens' 
werk gegeven.143 

Scarth analyseert de structuratietheorie niet, maar roept op tot studie van de 

toepassingsmogelijkheden. In de positieve bespreking wordt echter wederom het beeld gegeven 

dat een synthetiserende benadering is gevolgd. Giddens zou hebben gesteld dat een kant van de 

"duality of structure" inhoudt dat een sociale structuur individuen "produceert".'44 

Niet zo lang geleden is nog een andere synthese gepresenteerd. De oplossing is van 

Margaret Archer en belangwekkend vanwege haar kritiek op de structuratietheorie die al in het 

eerste hoofdstuk is besproken. Archer zet zich af tegen de gevestigde tradities in het theoretisch 

debat in de onderwijssociologie. Voor de bespreking van haar oplossing aan bod komt kan men 

zich, door het determinisme in het werk van enkele onderwijssociologen, een indruk vormen waar 

haar kritiek op gericht is. Dit zijn de co-auteurs Samual Bowles & Herb Gintis en Peter van der 

Kley. 

Het onderzoek van deze drie auteurs kan het belang duidelijk maken van de ontwikkeling 

van een alternatief voor het dualisme. In beide gevallen vervalt men in een determinisme. Tevens 

zijn de auteurs typerend omdat zij een verbinding tussen micro- en macroprocessen willen leggen. 

Bowles & Gintis hebben voor het eerst na Parsons zo een verbinding tot stand proberen te 

brengen. Hun werk heeft navolging gekregen in Nederland met het onderzoek van Van der Kley. 

Hij geeft daarbij een bijzondere interpretatie van "Regels, Orde en de Sociologie" van De Vries. 

In brede kring geldt het werk van Bowles en Gintis als een belangrijk oriëntatiepunt. Een groot 

gedeelte van beide boeken is gewijd aan sociale theorievorming. Het empirisch gedeelte bij 

Bowles & Gintis bestaat uit een statistische analyse van Amerikaanse gegevens over 

persoonlijkheidskenmerken, IQ-metingen, schoolsucces en vormen van arbeidsparticipatie. 

Belangrijk hierbij is de uitkomst dat de hoogte van het IQ niet bepalend is voor het schoolsucces. 

Het empirisch gedeelte van Van der Kley's onderzoek betreft de relatie tussen 

leerkrachtperspectieven en het handelen van leerkrachten in de klas in de vorm van beurten 

geven. Het uitgangspunt van de twee onderzoeken komt nu aan de orde. 

Het boek "Schooling in capitalist America" van Bowles & Gintis werd bij de publikatie in 

1976 als een doorbraak gezien, omdat het in de tekortkomingen voorzag van de aan het begin van 

de jaren zeventig belangrijk geworden "New Sociology of Education". In deze stroming werd wel 

het belang ingezien van het betrekken van de structuur van de kapitalistische economie in een 

analyse van het onderwijs, maar bewoog men zich met een etnografische 

onderzoeksmethodologie uitsluitend op het microniveau. Daar werd onderzocht hoe onderliggende 

betekenissen met de interactie in een schoolklas tot stand komen, bijvoorbeeld in de vorm van een 

"verborgen curriculum". Het kernbegrip van Bowles & Gintis is het "correspondentieprincipe". Door 

het onderwijs worden de ongelijke sociale verhoudingen van de samenleving structureel 

gereproduceerd. De kern van dit proces ligt niet in de inhoud van het onderwijs maar in de sociale 

relatie die leerkrachten met leerlingen onderhouden. De relaties vormen een weerspiegeling van 
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de kwaliteit van de arbeid. Naarmate deze hoger is, zal in het onderwijs meer nadruk worden 

gelegd op zelfstandigheid. Een lager kwaliteitsniveau betekent uitvoerend werk verrichten. Voor 

dit niveau bestaat eveneens een samenhang tussen school en werk. Het correspondentieprincipe 

werkt volgens de auteurs niet alleen in de vorm van een aanpassing aan dit soort vormen van 

disciplinering, maar omvat alle aspecten van het gedrag zoals "the types of personal demeanor, 

modes of self presentation, self image". De kritiek die in het algemeen op deze deterministische 

benadering van Bowles & Gintis wordt geuit richt zich op de passiviteit die doorklinkt in hun 

opvatting over het menselijk handelen. Ondanks een marxistische inspiratie wordt de samenleving 

gezien als bestaande uit persoonlijkheids-, culturele - en sociale systemen die in een 

functionalistische relatie tot elkaar staan.145 Deze opvatting komt duidelijk naar voren in het 

volgende citaat: "To reproduce the labor force, the schools are destined to legitimate inequality, 

limit personal development to forms compatible with submission to arbitrary authority, and aid in 

the process whereby youth are resigned to their fate."146 

Dezelfde kritiek geldt voor Van der Kley omdat hij de optiek van Bowles en Gintis volgt. Een 

specifiek bezwaar tegen zijn deterministische benadering is, hoe hij zijn uitgangspunt heeft 

ontwikkeld. Dat is gebaseerd op een onjuiste interpretatie van De Vries' "principe van het 

regelgeleid handelen" en diens toepassing van Elias' figuratiesociologie. Van der Kley gaat er van 

uit dat de doorgaans impliciete waardering door de leerkracht van de sociale achtergrond van de 

leerling op een "regelbepaalde" wijze in het "geven van beurten" tot uitdrukking komt. Samengevat 

stelt hij: "In this way objective demarcation lines in society become a subjective reality for pupils, 

which influences their actions and thereby also reproduces these demarcation lines subjectively. 

In so far as education functions in this way, it contributes to the reproduction of existing 

relationships in society".147 Vanuit deze theoretische positie denkt Van der Kley de kritiek die op 

het "correspondentieprincipe" is uitgebracht te kunnen weerspreken. Hij geeft de 

handelingstheoretische principes van De Vries woordelijk weer. Uit de wijze waarop hij deze invult, 

blijkt echter dat zijn positie daar diametraal tegenover ligt. Hij vervangt het "regelgeleide" van 

Wittgenstein door een externe "regelgestuurdheid" en vat dit begrip op als representatief voor een 

Durkheimiaanse sociologische benadering. Hij concludeert: "Regels" zijn "niets anders" dan de 

"constrainte sociale van Durkheim." Ten einde een dwingende reproductieve cyclus zoals Van der 

Kley op Bowles & Gintis ent, te vermijden zijn auteurs in de Engelse onderwijssociologie 

vervolgens voor een synthese weer meer rekening gaan houden met het handelingsniveau. Archer 

probeert dit ook in haar synthese en conceptualisaties van sociaal systeem en interactie. 

Nu de belangrijkste kenmerken van Giddens theorie bekend zijn, kan het effect voor de 

aanpak van sociologische onderzoek van de overstijging van het dualisme in een vergelijking met 

de poging van Archer worden geïllustreerd. Het voorbeeld dat naar aanleiding van haar werk wordt 

gegeven van de sociaal theoretische correcties of onderzoeksmatige aanvullingen waartoe de 

structuratietheorie leidt, is de ontwikkeling van de schoolklas. Het is mede gekozen omdat zij net 

als Giddens rekening houdt met het historisch karakter van sociale verschijnselen. Aan de 
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historische dimensie van instituties heeft men in de onderwijssociologie in het algemeen weinig 

zorg besteed. Dat is vreemd. De hedendaagse schoolklas ziet er anders dan in de tijd van de 

Romeinse pedagoog Quintillianus. De school als een hiërarchie van klassen ontstaat in de 

dertiende eeuw met een bestuurlijke reorganisatie van de rooms-katholieke kerk. Daarna wordt 

dit principe toegepast in scholen die los van de kerk staan. De huidige 1 op 1 relatie van een klas 

met leerlingen van dezelfde leeftijd en een docent in een aparte ruimte wordt pas in de tweede 

helft van de negentiende eeuw geleidelijk tot stand gebracht, in Engeland bijvoorbeeld na 1870. 

Dit gebeurt uit een pedagogische overweging ter bevordering van de sociale ontwikkeling van 

leerlingen en vanuit een organisatorische naar een grotere efficiëntie van het onderwijs.148 

Archer heeft de historische ontwikkeling van het onderwijs in brede zin over twee eeuwen 

onderzocht. Het gaat haar om de sociale oorsprong van de ontwikkeling van totale 

onderwijssystemen. Zij vergelijkt op dit punt Engeland, Denemarken, Frankrijk en Rusland. De 

vraag is nu hoe haar theoretische oplossing voor het dualisme er in grote trekken uitziet en wat 

de belangrijkste verschillen bij dit soort onderzoek met de structuratietheorie zijn. 

Bij de introductie in Nederland van Archers historisch sociologische onderzoek naar de 

ontwikkeling van onderwijssystemen zijn alleen de resultaten besproken en is voorbij gegaan aan 

haar theoretisch uitgangspunt. Dat is een opvallende omissie omdat zij dit zelf afficheert als een 

belangrijke vooruitgang en zich afzet tegen vooronderstellingen van voorafgaand onderzoek. Men 

verwijst slechts naar een bepaalde onderzoeksmethodologie, terwijl een andere sociale 

theorievorming een van haar hoofddoelstellingen is.149 Zij demonstreert hoe vruchtbaar haar 

oplossing is voor het probleem van de tegenstrijdigheid van bepaalde oriëntaties in de sociologie. 

Later geeft zij een vergelijkbare demonstratie van het belang voor de sociale wetenschappen door 

een uitwerking naar de cultuursociologie. 

Het uitgangspunt is met de titel van haar boek, "Social Origins of Educational Systems", 

al aangegeven. In veel onderzoek, zoals van Bowles & Gintis, wordt verondersteld dat een wijze 

van handelen te danken is aan: "hidden hands, evolutionary mechanisms, infrastructural 

determinism, and spontaneous adjustments to social change."150 Hier komt een theorie voor in de 

plaats die sociale verandering kan verklaren. Zij verwijst met "social" in de titel van haar boek naar 

activiteiten van groepen die op de lange duur hun neerslag krijgen in de vorm van een sociale 

structuur. De keuze van activiteiten wordt daarna door de "gevestigde structuur" voor een 

bepaalde periode beperkt. In het eerste hoofdstuk is al kennis gemaakt met haar sociale dynamiek 

bij de bespreking van haar negatieve beoordeling van de structuratietheorie. Hier is het, 

omgekeerd, de bedoeling om haar oplossing voor het dualisme in de sociologie en het onderzoek 

te beoordelen vanuit de structuratietheorie. Na de kritiek volgen een paar voorbeelden van het 

alternatief dat de institutionele handelingstheorie van Giddens biedt. 

Archer probeert aan beide polen van het dualisme recht te doen. Haar theoretische 

constructie is sequentieel. Een structuur stuurt het handelen, maar kan op een gegeven moment 

in bepaalde opzichten ook als belemmerend worden ervaren. Door sociale interactieprocessen 
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zoals "onderhandelen" zet men zich af en reageert op de dwang die van een bepaald kenmerk van 

de sociale structuur uitgaat. Het gevolg is dat die structuur verandert waardoor de interactie via 

andere banen kan verlopen. Zij beargumenteert de opeenvolging van sociale verschijnselen zo: 

"What is crucial is that the macro-sociological perspective maintains that structure and action 

operate over different time periods."151 Alhoewel "tijd" de spil in deze sociale dynamiek is, definieert 

Archer dit concept niet en geeft daar ook geen algemene omschrijving van. 

De hoofdkenmerken van deze theoretische constructie zijn al aangehaald in de bespreking 

van haar cultuursociologische benadering aan het einde van het eerste hoofdstuk. Archer 

onderscheidt in haar onderzoek naar onderwijsstelsels in beginsel twee cycli. Zij stemmen in de 

dynamiek van de wisselwerking overeen met de spanning tussen cultureel systeem (CS) en 

sociaal culturele interactie (SC). Zij gebruikt overeenkomstige fasen voor "onderwijssysteem" en 

de "sociale interactie" in het onderwijs. 

In de meeste landen van Europa is de eerste onderwijsstructuur die ontstaat, gekenmerkt 

door de kerk als de dominante groep. De gelijke structuur van de eerste cyclus splitst zich in twee 

vormen bij de overgang naar de tweede cyclus. De interactie waardoor het kerkelijk 

onderwijssysteem verandert is bijvoorbeeld in Engeland en Frankrijk anders verlopen. In het eerste 

geval ontstond een gedecentraliseerd systeem. In Frankrijk verrees een gecentraliseerd 

onderwijsstelsel. Daar werd het bestaande bouwwerk neergehaald door de staat. De 

maatschappelijke groepen die zich benadeeld voelden door het monopolie van de kerk wisten door 

hun politieke macht te gebruiken via wetgeving een meer bij hun belang passend nieuw systeem 

tot stand te brengen. 

De onderwijsverandering in Frankrijk typeert Archer als een "restrictieve strategie". De 

benadeelde groepen beschikken niet over voldoende materiële middelen, maar wel over macht. 

De overgang in Engeland is een voorbeeld van een "substantieve strategie". De benadeelde 

groepen beschikken over voldoende middelen om eigen onderwijsvoorzieningen in het leven te 

roepen. In dit geval van burger- en arbeidersscholen naast het bestaande onderwijs door de 

Anglicaanse kerk. De interactie waardoor de twee nieuwe typen van onderwijssystemen verder 

groeien en hun specifieke kenmerken krijgen is door de toename van het aantal partijen in en rond 

het onderwijs complex geworden. 

De politieke onderhandelingspartners zijn, behalve de kerk als een inmiddels kleine speler, 

de staat en verschillende belangengroepen. Daartoe behoren bijvoorbeeld ondernemers, maar ook 

onderwijsgevenden die een eigen macht beginnen te vormen door hun toegenomen 

professionaliteit. Zij typeert deze interactie als "de handel" die zich tussen "buyers" en "sellers" 

afspeelt. Archer neemt de metafoor niet helemaal over: professionele of intellectuele waarden 

kunnen buiten de verkoop worden gehouden. Gijs Rupert en Jan Wolthuis, die Archers benadering 

in Nederland introduceerden, hebben de ontwikkeling van het Nederlandse onderwijsstelsel aan 

de hand van dit model in grote trekken beschreven. 
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Jan Lenders interpreteert de ontwikkeling van het stelsel in Nederland meer genuanceerd. 

Hij gaat in op de belangrijke beleidswijziging die in de schoolwet van 1806 naar voren komt. De 

schoolwet van 1801 gold voor de armenscholen en de meeste scholen op het platteland en 

betekende een eerste stap naar een nationalisering van het onderwijs naar vorm en inhoud. Het 

bereik van de wet van 1803 was groter. Hierin werd ieder vorm van lager onderwijs openbaar 

verklaard. Bijzonder is dat, terwijl in 1805 het federalisme in Nederland werd afgeschaft, de 

schoolwet van 1806 juist minder centralistisch is dan de wetgeving uit 1803. Lenders vermeldt dat 

deze discrepantie in het algemeen wordt verklaard als een "vergaand compromis" en het "resultaat 

van de restauratie". Hij stelt zelf vast dat het omgaan met de eerste wetten de schoolhervormers 

had geleerd dat zulke grote veranderingen niet kunnen worden afgedwongen. Dat geldt vooral 

indien de organisatie van het onderwijs en het leren in zo belangrijke mate gewijzigd worden: "Wat 

kon er terechtkomen van een gemotiveerde onderwijspraktijk, als het onderwijsveld zelf de 

vernieuwing niet begreep of niet wilde begrijpen?"152 Het terugdraaien van het centralisme en meer 

overlaten aan plaatselijk initiatief in de wet van 1806 noemt hij in bestuurlijke zin "een strategische 

wending". 

De sociale krachten die werkzaam zijn in een fase van de cyclus van "interactie" en 

"structuur" verklaren de betekenis van het onderwijsstelsel op dat moment. Archers oplossing voor 

deterministische benaderingen als van Bowles & Gintis en Van der Kley is dat de verdeling van 

de kwaliteit van arbeid in een samenleving het onderwijs niet kan determineren. Een gegeven 

sociale structuur conditioneert en schept de omstandigheden voor het handelen die sociale 

groepen op den duur in onderhandeling weer kunnen wijzigen. 

Waar Archer van Giddens afwijkt is duidelijk. De betekenis van interactie en van een 

onderwijssysteem wordt voortgebracht door een structuur die alleen in het handelen bestaat. Een 

context is geen omgeving waar men zich inpast, maar wordt door het handelen gevestigd. 

Activiteiten van mensen worden niet geconditioneerd. De omstandigheden zijn aanwezig in een 

structuur van regels die men in een techniek kan hanteren en daarmee zelf voortbrengt. 

Machtsrelaties bestaan eruit dat men op grond van de beheersing van een geheel aan regels 

anders zou hebben kunnen handelen. Archer versterkt de logische onderscheiding die in de tijd 

tussen "structuur en interactie" zou bestaan door een micro- en macroniveau te onderscheiden. 

Archer heeft haar synthese later verder uitgewerkt in de richting van de laatste 

onderscheiding.153 Haar oplossing voor het dualisme is in feite een combinatie van een 

sociologische micro- en macro-oriëntatie. Giddens wijdt na het boek "Central Problems" nog maar 

een paar zinnen aan de theoretische problematiek die centraal staat in Archers werk. In de 

inleiding van "The Constitution of Society" stelt hij in een noot: "one of the most visible trends in 

social theory today is the prime part played by views drawn more or less directly from Parsons." 

Met zijn structuratietheorie is hij aan het dualisme ontsnapt. De micro-macro tegenstelling of een 

synthese daarvan beschouwt hij als nietszeggend en "as a slightly more concrete version of the 

dualism in social theory already mentioned."154 
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Volgens Giddens ontwikkelen de onderwijssystemen die Archer onderzocht heeft zich in 

een regelgeleid handelen van onderwijsgevenden, leerlingen, ouders en onderwijsontwikkelaars. 

De laatste groep is in dienst van een ministerie van onderwijs of een belangengroep. De regels 

kunnen informeel zijn zoals meestal in een schoolklas het geval is of geformaliseerd in 

onderwijswetten, bestuurlijke maatregelen en bijvoorbeeld een schoolreglement. Deze 

handelingscontexten kunnen in een systeem in meer of mindere mate geïntegreerd of gekoppeld 

zijn. Een discursief inzicht in de "systemness" van regelgeleid handelen kan in historisch materiaal 

als verslagen van onderwijsontwikkelaars of inspectie aanwezig zijn. 

Archer hanteert wetgeving als een afbakening van de fasen in de historische cycli die zij 

in de ontwikkeling van onderwijskundig handelen onderscheidt. De feitelijke navolging van 

normstellende wetten lijkt haar vanzelfsprekend. Het is maar de vraag of die navolging zich 

voordoet. Men hoeft hierbij maar aan wetgeving over abortus te denken die in de meeste landen 

niet spoort met een feitelijke ontwikkeling.155 Het is mogelijk dat wettelijk voorgeschreven 

veranderingen in het onderwijs nauwelijks worden uitgevoerd. Omgekeerd kan een 

onderwijskundige vernieuwing op bepaalde plaatsen een standaardpraktijk zijn ver voor daar 

wettelijke regelingen over worden opgesteld. 

De structuratietheorie legt geen markeringen op grond van een theoretisch uitgangspunt 

op aan een ontwikkeling. Wat telt is een empirisch criterium in welke mate een regel wordt 

nagevolgd en wanneer een herinterpretatie optreedt. De auteurs die Archers theoretisch model 

op de Nederlandse situatie hebben toegepast, hanteren haar manier van begrenzen zonder daar 

vragen bij te stellen. Jan Lenders brengt dit soort nuanceringen wel aan in zijn constatering dat 

de schoolwet van 1806 een "strategische wending" is. 

Archers gecombineerde procesmatig structurele oplossing voor het dualisme heeft twee 

belangrijke manco's. Haar structuurbegrip, als een te overkomen vorm van sociale dwang, is 

extern met het handelen verbonden. In haar concipiëring van interactie is een vermogen tot 

reflexiviteit op voorhand uitgesloten. De mate waarin mensen inzicht hebben in de institutionele 

beperking en mogelijkheden tot handelen moet echter empirisch worden onderzocht. De 

empirische tekortkoming is dat Archer in haar vooronderstelling dat actoren op bepaalde 

kenmerken van een sociale structuur reageren niet aanneemt dat zij een structuur tijdens de 

ontwikkeling reflexief kunnen interpreteren. Hier zal een empirische illustratie van deze manco's 

worden gegeven. Gezien de enorme omvang van haar onderzoek kan het aangeven van een 

andere onderzoeksrichting slechts bestaan uit een aantal voorbeelden van een ander gebruik van 

de gegevens op haar onderzoeksterrein. De voorbeelden hebben betrekking op de ontwikkeling 

van de "schoolklas". 

De betekenis van de begrippen school en schoolklas is in de loop van de tijd veranderd. 

Dit blijkt uit onderzoek van David Hamilton. De "school" met de hiërarchische organisatievorm 

zoals wij die kennen komt langzamerhand tot stand door toedoen van de katholieke kerk na het 

vierde Lateraans Concilie in het jaar 1215. Het opkomen van het verschijnsel school staat in 
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verband met het ingevoerde celibaat en de bestuurlijke reorganisaties waartoe op dit concilie wordt 

besloten. Er ontstaan daarna langzamerhand twee soorten scholen. Het ontstaan van niet 

kerkelijke scholen hangt samen met de opkomst van een klasse van kooplieden die voor de 

toelevering van geschoold personeel niet meer afhankelijk wilde zijn van de kerkelijke educatie. 

In beide soorten scholen was sprake van onderwijs bij toerbeurt. De "schoolklas" in de huidige 

betekenis, in plaats van dat hoofdelijke onderwijs, komt het eerst voor in een verslag van de 

Universiteit van Parijs uit 1517. Het "gelijktijdig onderrichten" van een groep leerlingen van 

overeenkomstige leeftijd in een aparte ruimte met dezelfde leerstof door een docent, het 

zogenaamde leerstofjaarklassensysteem, wordt vanaf 1870 algemeen in Engeland. Deze 

verandering is door beleidsmakers voorgesteld op grond van pedagogische en organisatorische 

overwegingen. Door met één groep te werken kan een sociale cohesie tot stand komen en het 

onderwijs efficiënter worden. Na 1870 heeft de schoolklas haar moderne betekenis. In de periode 

van de twaalfde tot de twintigste eeuw speelt zich met andere woorden een 

institutionaliseringsproces af in het onderwijs dat in relatie staat tot ontwikkelingen in de kerk, het 

vroegkapitalisme en de moderne vorm daarvan met haar industriële produktiewijze. De 

ontwikkeling doet zich in deze periode in een groot aantal landen voor. 

Deze historische schets is de introductie van een verdere kritiek op Archers theorie en een 

aanvulling op haar onderzoeksopzet. Archer lijkt alleen geïnteresseerd te zijn in nationaal ontstane 

verschillen tussen onderwijssystemen. Zij gaat daarmee voorbij aan mogelijke overeenkomsten 

tussen onderwijsstelsels. Overeenkomsten zouden het theoretisch belang van de door haar 

gevonden nationale verschillen kunnen relativeren. De klas is daar een voorbeeld van. De 

schoolklas is de fundamentele eenheid van elk modern onderwijsstelsel. Een schets van de 

ontwikkeling van de schoolklas geeft de mogelijkheid aan van een verruiming van het empirische 

kader van Archers onderzoek. Waarschijnlijk heeft zij de keuze voor een onderzoek naar nationale 

verschillen om een strategische reden gemaakt. Op die manier kan zij sociaal deterministische 

benaderingen effectiever ondermijnen. De waarde van haar theoretische synthese komt daardoor 

beter uit. Zo op het eerste gezicht lijken er genoeg gegevens te zijn die wijzen op een andere 

ontwikkeling van regelgeleid handelen in plaats van de theoretische fasering die Archer aan de 

empirie oplegt. Vanzelfsprekend moeten deze indicaties verder worden onderzocht. Aan deze 

gegevens kan eerst worden ontleend hoe in het onderwijs successievelijk inhoud aan 

"gelijktijdigheid" van onderwijs aan leerlingen in plaats van het hoofdelijk onderwijs is gegeven. 

Daarna wordt de ontwikkeling van de klas in Engeland en Nederland geschetst. 

Het idee dat onderwijs aan leerlingen van hetzelfde niveau in een afgescheiden ruimte 

plaats moet vinden is via stadia ontstaan, die, nu, vanuit een gevestigde praktijk van meer dan 

honderd jaar haast onbegrijpelijk zijn. Zo bogen de provinciale inspecteurs van onderwijs zich op 

een bijeenkomst in maart 1859 over de vraag wat te doen met "zeer talrijk bezochte scholen". Hun 

conclusie is, zo citeert Valks: "Eene schoolinrichting van acht, negenhonderd leerlingen met 9 
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onderwijzers in 9 klassen, alles voor het overige gelijk zijnde, geeft een driemaal krachtiger 

onderwijs dan die afzonderlijke inrichtingen met een gelijk getal onderwijzers en leerlingen".156 

De schoolinspecteurs hanteren op deze bijeenkomst een model voor 

deskundigheidsbevordering dat vanaf het begin van de negentiende eeuw al wordt gevolgd door 

de onderwijzersgezelschappen. Men gaat in op vragen en stellingen rond problemen. Bij de 

gezelschappen worden die doorgaans door een ander gezelschap opgeworpen. De werkwijze is 

ontwikkeld in de Renaissance in Italië en overgenomen door wetenschappelijke genootschappen, 

zoals de bekende Royal Society in Londen. In de afdelingen in de provincie Groningen floreerde 

de deskundigheidsbevordering in het bijzonder onder de bezielende leiding van de schoolopziener 

Th. van Swinderen. Men bewaakte zo gedurende de eerste helft van de eeuw, bij gebrek aan 

andere mogelijkheden zoals een onderwijzersopleiding, zelf de kwaliteit van de 

beroepsuitoefening.157 

De historicus Hamilton merkt op dat in korte tijd in Engeland aan "gelijktijdigheid" van 

onderwijs verschillende betekenissen worden gegeven voor "lokaal" is ingeburgerd. Van 1820 tot 

1830 komt de tweezijdige invulling voor van lezen en schrijven in hetzelfde tijdsbestek en de 

onderwijsmethode van het samen opzeggen van antwoorden of reciteren. De laatste methode: 

"also proclaimed the benefits that 'simultaneous' answers might bestow upon 'silent' children."158 

"Gelijktijdigheid" in deze periode betekent echter ook een grote groep leerlingen splitsen en tegelijk 

laten lezen. Tegen het einde van de jaren dertig wordt de derde inhoud ontwikkeld van de 

gezamenlijke aandacht van alle leerlingen voor hetzelfde onderwijs. Het in koor antwoorden viel 

hier nog onder, maar was niet meer doorslaggevend. Pas tegen de jaren zeventig van de 

negentiende eeuw raakt zowel in Engeland als Nederland de huidige combinatie van leerstof, 

leeftijdsgroep en één docent in één ruimte echt in zwang. 

Het concept "cyclus" met de rol die "interactie" en "structuur" daarin volgens Archer spelen 

is al op sociaal theoretische gronden verworpen. De stelling is nu dat empirische gegevens ook 

geen aanleiding geven tot de constructie van zo een verloop van de onderwijsgeschiedenis. De 

verschillen die bijvoorbeeld in Nederland bestaan in de ontwikkeling van de klas zijn extreem groot. 

De door Lenders geconstateerde aanpassingen in de onderwijswet van 1806 zijn waarschijnlijk 

een reactie op zulke verschillen. De onderwijsontwikkelaars zullen toen niet hebben vermoed dat 

deze vijfentwintig jaar later nog onverminderd zouden bestaan en zelfs na 1850 het hoofdelijk 

onderwijs nog niet verdwenen was. Terwijl er in Groningen helemaal aan het begin van de 

negentiende eeuw al een aantal volksscholen met afgescheiden lokalen bestaan waarin apart les 

wordt gegeven, toonde een schoolopziener in Amsterdam een kwart eeuw later nog aan een 

buitenlandse bezoeker de bouwplannen om zijn "schoolhal" voor duizend naar dertienhonderd 

leerlingen te vergroten. In deze hal werd overigens wel gelijktijdig onderwijs aan aparte groepen 

gegeven. De bezoeker uitte bewondering voor de organisatie en kunde waarmee dit gebeurde. 

In Engeland bestonden vergelijkbare verschillen in de organisatie van het onderwijs. 
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Kay-Shuttleworth was een filantroop met functies als secretaris van een van de eerste 

nationale onderwijscommissies en stichter van de eerste opleiding voor onderwijzers in Londen 

in 1840. Voor hem is het eveneens een centrale vraag wat de optimale omvang en 

onderwijsmethode van een klas is. Hij toonde zich beducht voor een te hoog innovatietempo en 

nam de verschillen in acht bij de implementatie van de nieuwe school. Er waren weinig 

onderwijzers die volgens de nieuwe methode les konden geven: "In the event, the Committee 

seems to have arrived at a compromise: they proposed that the 'simultaneous method' was to be 

introduced (i.e. to check for pupil understanding), but they also accepted that it would be used 

alongside pre-existing forms of monitorial instruction."159 Pas vanaf het begin van de jaren zestig 

van de negentiende eeuw begon het hoofdelijk onderwijs, ten gevolge van een cumulatie van 

kleine veranderingen, te verdwijnen. Het woord klas deelde dit lot niet. Integendeel, het werd 

synomiem met gelijktijdig lesgeven in een apart lokaal aan een groep leerlingen. 

De ontwikkeling van de "schoolklas" is van het begin tot het eind van de verschillende 

handelingspraktijken in de scholen tot en met de activiteiten van de "onderwijsontwikkelaars" 

reflexief. Die reflexiviteit leidt tot een internationale eenheid. Niet alleen wordt in een aantal landen 

op een overeenkomstige manier vorm gegeven aan de klas, maar ook met dezelfde redenen. De 

ontwikkeling is baanberekend omdat men overal af moest stappen van de zekerheid die het 

toezicht in één ruimte op alle leerlingen en alle docenten verschafte. Men moest voor een goed 

verloop van het onderwijs op een hiërarchie van de schoolorganisatie gaan vertrouwen. 

Deskundigheidseisen en een rangenstelsel werden langzamerhand ingesteld. Mogelijke stappen 

in de vormgeving van de "gelijktijdigheid" zijn vergeleken met de resultaten uit gebieden waar men 

verder was. Men maakt bij de ontwikkeling van het concept van het "gelijktijdig onderwijs" intensief 

gebruik van kennis. Zoals het geval is geweest bij de bestuurlijke "strategische wending" in de 

schoolwet van 1806 in Nederland en de voorzichtigheid die men in Engeland betracht. 

Die reflexiviteit is grensoverschrijdend. Kay-Shuttleworth beantwoordt aan de behoefte aan 

inzicht door een onderzoeksreis naar Nederland te ondernemen, waarvan in twee rapporten 

uitgebreid verslag wordt gedaan.Hij heeft ook scholen in andere Europese landen bezocht. 

Omgekeerd ondernemen Nederlandse schoolopzieners als Haefkens en De Raadt een excursie 

naar hervormingsscholen in Engeland. Deze onderwijsontwikkelaars verrichten in feite allemaal 

sociologisch onderzoek waarmee een reflexie op de ontwikkeling van het onderwijs in het eigen 

land en het bezochte land mogelijk is. Men zou het effect van deze frequente contacten kunnen 

typeren met een variant op een vaststelling van de contemporaine socioloog en statisticus Adolphe 

Quetelet: naarmate de contacten toenemen, nemen de verschillen tussen de schoolklas die per 

land verrijst in intensiteit af. 

De onderzoeksverslagen van de reizen naar het buitenland zijn een indicatie van de mate 

van discursiviteit van het veranderingsproces in Engeland, maar geven ook een inkijk in de 

reflexiviteit in Holland. Onderzoek naar de ontwikkeling van de schoolklas in Nederland ten 

behoeve van de juiste aanpak in eigen land is in dezelfde periode ook vanuit Frankrijk uitgevoerd. 
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Cousin zit duidelijk op de lijn van de scholen in Groningen die inmiddels al een tijd met aparte 

klassen en methoden werken. Zijn antwoord op de voorgenomen verbouwing in Amsterdam 

waardoor meer dan duizend leerlingen tegelijk in een schoolhal onderwijs zullen krijgen is: "Encore 

une fois, il ne s'agit point d'obtenir le spectacle plus ou moins agréable d'une masse d'enfants 

rassemblés et obéissant à un seul et même maître; il s'agit de procurer la meilleure éducation de 

chacun d'eux; et pour delà il ne faut pas seulement établir diverses classes dans l'école, it faut 

avoir aussi des salles distinctes pour ces différentes classes ,...".160 

Het oordeel van Kay-Shuttleworth in zijn twee rapporten uit 1848 en 1850 is vrijwel 

gelijkluidend. Hij oriënteert zich in Nederland in verband met de hervorming van de armenscholen 

in Engeland. Hij prijst de orde, stilte en discipline in het onderwijs: "It is difficult for those who have 

not witnessed it to believe that conversation may be maintained in a school of a thousand children 

in Holland, in the same tone of voice, and heard with equal ease, as in a private appartment".161 

Aan de andere kant stelt hij duidelijk dat aparte klaskamers beter onderricht garanderen. Uit een 

contemporaine reactie van de Nederlandse schoolopziener De Raadt op de rapporten blijkt dat 

afgescheiden lokalen in Holland nog uitzonderlijk zijn. Kay's betoog zou voortkomen uit het 

onvermogen van de Engelse onderwijzer om "goede orde" te houden: "De wanorde" meent hij, "die 

er bij hen hieruit ontspringt willen zij voorkomen, door aan elke klasse een afzonderlijk vertrek te 

geven".162 De oriëntatiebezoeken in Nederland worden zo grondig uitgevoerd dat de scholen in 

Groningen de Franse bezoeker Cousin niet ontgaan. Wanneer later in Nederland wel gedegen 

argumenten voor klaslokalen worden ontwikkeld komen deze overeen met de al genoemde punten 

van een groter leereffect en efficiency. 

Het in opzet centralistische karakter dat uit de eerste Nederlandse nationale schoolwetten 

spreekt, krijgt pas na 1848 echt vorm. De reisroute van de onderwijsontwikkelaars uit Engeland 

en Frankrijk is daarom in Archers perspectief typisch. Vanuit een decentrale Engelse en een 

gecentraliseerde Franse structuur oriënteert men zich in een omgeving die niet in het verlengde 

van het eigen stelsel ligt. Haar opvatting van interactie sluit deze nationale en internationale 

reflexie uit van het onderzoek naar de ontwikkeling van onderwijsstelsels. De positie van 

"aanbieder" en "koper" zijn volgens haar bepalend voor de omgang in het onderwijsveld tussen de 

daarbij betrokken belangengroepen. Zij lijkt even impliciet naar andere overwegingen van deze 

partijen te verwijzen met de verwijzing over een professionele groep die "waarden" buiten een 

onderhandeling kan plaatsen. Dat is een opmerking over de "redbrick" universiteiten in Engeland 

die het curriculum geheel naar eigen inzicht inrichten. Er wordt echter niet ingegaan op de 

mogelijkheid dat deze professionele waarden door de betrokkenen met algemene waarden kunnen 

worden gerechtvaardigd of met het voeren van een dialoog. De afwijking van het "buying" en 

"selling" model is louter het gevolg van extreme posities op de markt. Tijdens de stichting van 

nieuwe Engelse universiteiten in de jaren vijftig van deze eeuw was er een grote vraag naar 

academici. Degenen die verantwoordelijk waren voor de opzet van deze universiteiten konden zich 

daardoor de "luxury of a conscience" veroorloven.163 
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Archers interactioneel model biedt geen mogelijkheden de overwegingen van Kay-

Shuttleworth of van andere betrokkenen, zoals ouders, bij de ontwikkeling van de "schoolklas" te 

analyseren. Het institutioneel inzicht van tijdgenoten in de omstandigheden waaronder iets 

veranderd of verbeterd kan worden valt buiten haar gezichtsveld. Tot de buiten het onderzoek 

gehouden omstandigheden behoort het inzicht in het eigen regelgeleid handelen en van anderen, 

dat het doel lijkt te zijn van de hier opgemerkte internationale contacten. Men reist in de vorige 

eeuw naar het buitenland om vergelijkingen te maken en doet via een dialoog tussen deskundigen 

kennis op hoe iets in eigen land niet moet worden opgezet. De kwaliteit van zo een 

onderwijsontwikkeling en van wetgeving die gebaseerd is op inzicht in een institutionalisering kan 

met haar onderzoeksopzet niet worden beoordeeld. Hier zijn indicaties opgemerkt voor een 

overeenkomst in een fundamenteel en overeenkomstig onderdeel van elk onderwijssysteem en 

een vergelijkende reflexiviteit over landsgrenzen heen, terwijl Archer diversiteit benadrukt en doet 

voorkomen alsof kenmerken van een onderwijsstelsel alleen nationaal onder een zekere mate van 

sociale dwang worden gevormd. 

De structuratietheorie leidt niet alleen tot een andere invulling van onderzoek als van 

Archer, maar ook tot een andere inzet van gevestigde sociologische onderzoeksmethoden. De 

"logica van betekenis" van Wittgenstein en de hoofdbegrippen van de structuratietheorie maken 

duidelijk dat de relevantie van de verschillende onderzoeksmethoden anders komt te liggen. 

Onderzoek naar de activiteiten van Kay-Shuttleworth, Cousin, Haefkens, De Raadt en Van 

Swinderen vooronderstelt het epoche van een sociaal strategische gedragsanalyse. Voor de 

reproductie van de schoolklas van 1870 tot heden in de landen waaruit zij afkomstig zijn is een 

institutionele analyse nodig. Door de critici van de structuratietheorie is gelet op begrippen en 

samenhang. De door Giddens voorgestelde verschuiving in onderzoeksmethodiek is 

veronachtzaamd of als een bevestiging gezien van de nadruk die hij op procesmatigheid zou 

hebben gelegd. De Vries laat zich in zijn toepassing van een onvolledige interpretatie van de latere 

filosofie hier niet over uit en ziet waarschijnlijk geen reden tot een andere inzet van methoden. Het 

belang dat Giddens aan andere onderzoeksmethodologieën hecht past bij de sociaal theoretische 

affiniteit tussen het werk van Goffman en sociologisch georiënteerde historici als Braudel of Duby. 

Giddens schenkt uitgebreid aandacht aan de plaats van methoden in het sociologisch 

onderzoek aan het eind van "The Constitution". De richting van de voorgestelde verschuiving kan 

worden afgeleid uit zijn institutionele handelingstheorie en zijn waardering voor Goffman. Hij hecht 

veel waarde aan de veelzijdigheid en subtiliteit van het door hem opgemerkte "unthinking 

behavior". Grootschalige onderzoeksmethoden en statistische analyse zijn volgens Giddens 

evenzeer, in tegenstelling tot Baumans duiding van zijn interpretatieve sociologie, belangrijk. 

Daarmee kan de mate en het bereik van institutionalisering worden vastgesteld, zoals bij de 

schoolklas. Uit Giddens' waardering voor het werk van Braudel, de definitie van "tijd" en uit de 

bespreking van Archers onderzoek is duidelijk dat instituties altijd in een reflexief historische 

dimensie moeten worden gezien. 
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De "duality of structure" impliceert dat de scherpe scheiding of zelfs tegenstelling die veelal 

wordt aangebracht tussen kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden vervalt. De reden 

is dat de verzameling en interpretatie van kwantitatief materiaal dezelfde methodologische 

grondslag heeft als kwalitatief onderzoek. De mate waarin doordringing van de sedimentatie in het 

institutionele handelen mogelijk is voor mensen geeft hen andere mogelijkheden om hun leven in 

te richten, bijvoorbeeld in de keuze voor de schoolcarrière van hun kind. Giddens geeft in het 

gedeelte in "The Constitution" een voorbeeld op het gebied van onderwijs van grootschalig 

onderzoek door Gambetta, een Italiaans onderwijssocioloog en bijna etnografisch 

schoolonderzoek door Willis, die beiden rekening houden met de "dualiteit van structuur". Ondanks 

de grote verschillen stelt Giddens vast: "But Gambetta's research, no less than that of Willis, 

presupposes a grasp of situated action and meanings without which the formal categories of the 

theoretical metalanguage employed by the researcher would have neither sense nor application."164 

In het onderzoeksmatige alternatief voor de oplossing van Archer van het dualisme is de 

richting verkend die substantiële theorievorming uitgaat bij overstijging van het door haar gestelde 

probleem. De theoretische consequenties van Giddens' uitgangspunt in de latere filosofie van 

Wittgenstein worden in het volgende hoofdstuk verder onderzocht. Daar zal de inhoud worden 

vergeleken die op grond van twee verschillende interpretaties van deze filosofie aan "modern 

burgerschap" is gegeven. 

Er zijn belangrijke verschillen tussen de theoretische "synthese" van Archer en de 

structuratietheorie geconstateerd. Het is echter nog niet duidelijk wat het verschil is tussen deze 

theorie en sociologische benaderingen welke ook zijn gebaseerd op de latere filosofie van 

Wittgenstein en uitgaan van een interpretatie waarin de constitutie van betekenis verklaard wordt. 

Dat soort duidingen zijn hiervoor, ter onderscheiding van het werk van Rubinstein, de Vries en 

Giddens, geplaatst onder de verzamelnaam "de eerste richting". In het tweede hoofdstuk, waar 

dit onderscheid is gemaakt, is daarbij het bestuurssociologisch werk van Herman van Gunsteren 

aangestipt. Tot dit werk behoort een kritische analyse en reconceptualisering van het begrip 

burgerschap. Giddens heeft ook aandacht aan dit begrip besteed. Dit biedt de gelegenheid om de 

theoretische consequenties van de verschillen tussen de "verklarende" richting en Giddens vast 

te stellen in de interpretatie van Wittgensteins latere filosofie. 
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