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HOOFDSTUK 5 GIDDENS' PLAATS IN DE SOCIOLOGIE 

5.1 Institutioneel handelen 

Filosofisch onderzoek is onmisbaar voor de sociale theorievorming. De weg die Giddens 

heeft gevolgd bij de ontwikkeling van zijn handelingstheorie is op beide gebieden verbreed; sociaal 

theoretisch door een vergelijking met andere toepassingen van de latere filosofie en filosofisch met 

een beoordeling aan de hand van de resultaten van het onderzoek in de manuscripten van 

Wittgenstein. Daarmee zijn zowel de verantwoording van zijn theorie als de sociologische 

uitwerking meer toegankelijk geworden. De troebele omgeving kan echter het zicht op deze 

opengelegde weg belemmeren. Op filosofisch gebied gebeurt dit door de aanhoudende stroom 

duidingen van Wittgensteins latere werk waarin van een "betekenistheorie" wordt uitgegaan. Aan 

de andere kant blijkt uit de kritiek die Giddens' werk tot nu toe heeft gekregen dat de affiniteit ofwel 

de verschillen met andere sociologen verkeerd zijn vastgesteld. In dit hoofdstuk wordt daarom een 

wegwijzer opgericht. Uit de stroom van publicaties zijn hier twee filosofen gekozen: Searle en 

Schatzki. Als voorbeeld van de sociologische integratie van de structuratietheorie zijn publicaties 

uit de al besproken figuratiesociologie van Elias geschikt. Na een terugblik op de belangrijkste 

resultaten van dit onderzoek worden de ontwikkelingen in de filosofie en de sociale theorievorming 

besproken die een goed zicht op de institutionele handelingstheorie belemmeren. 

De aanleiding voor het onderzoek was het beschikbaar komen van recente interpretaties 

van Wittgensteins latere werk waardoor de overeenkomsten tussen drie sociologische auteurs 

konden worden bepaald. De auteurs zijn Rubinstein, Giddens en De Vries. De verwantschap 

bestaat eruit dat hun interpretatie van het latere werk afwijkt van de standaardopvatting. In de hier 

besproken recente interpretaties zijn de nagelaten manuscripten betrokken, waardoor de opzet 

en de resultaten van de latere filosofie duidelijk zijn geworden. In de laatste bibliografie over 

Wittgenstein verklaren de auteurs in hun inleiding dat door de groei van het aantal publicaties een 

volgende editie onmogelijk is geworden.1 Dit klopt. Hier is al veel literatuur besproken die niet 

voorkomt in die bibliografie. Een bespreking van de volledige filosofische en sociologische 

literatuur over de latere filosofie is in dit onderzoek niet nagestreefd. Er is door de bespreking wel 

een representatief beeld ontstaan van de interpretatiemodellen die worden gevolgd. De 

"standaardopvatting" is dat de latere filosofie een verklarende theorie over het geven en ontstaan 

van de betekenis van handelingen bevat. In dit onderzoek is daarentegen onder 

"handelingstheorie" verstaan: de beschrijving van een "techniek" van handelen. Een sociale en 

historische ontwikkeling van het handelen of de mate van institutionalisering zijn onderwerpen voor 

verklarend onderzoek; de wijze waarop betekenissen tot stand komen valt daar niet onder. De 

standaardopvatting over de latere Wittgenstein is onjuist. De methode die in het algemeen bij de 

interpretatie is gehanteerd, vertoont overeenkomst met de vooringenomen werkwijze in het 

onderzoek naar de betekenis van het beroemde Nijl-mozaïek in de buurt van Rome. Men houdt 

zich aan vaste premissen waardoor de vergelijking met werk uit dezelfde periode onnodig wordt 
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geacht.2 Zo blijft het onderzoek bij het mozaïek beperkt tot wat er nu van te zien is, net als in het 

geval van de latere filosofie waar men zich richt op de gepubliceerde onderdelen. 

Giddens' werk is niet gehavend door selectieve en onzorgvuldige publicatie. Toch zijn de 

interpretaties daarvan verlopen als bij "het mozaïek". Als reden is bij de bespreking van zijn critici 

genoemd dat dit met net zo een vooringenomenheid of verschil in paradigma te maken heeft. Dat 

verklaart het feit dat de inhoud van homoniemen als "practice", "rule following" en "structure" in 

het algemeen niet is opgemerkt in de literatuur, ondanks de nauwkeurige presentatie door zowel 

Giddens en Hacker. De institutionele handelingstheorie leidt tot twee methodologieën in de 

structuratietheorie. Dat is het drieluik van Giddens. Hij sluit met deze onderscheiding geheel op 

de latere filosofie aan. De methodologische zijpanelen zijn volgens het drieluik op zichzelf 

beschouwd betekenisloos. Zij verwijzen naar het middenstuk van een techniek van handelen. 

"Duality of structure" sluit een externe betekenisverlening uit. Het verschil met een sociaal 

linguïstisch of een ander epistemologisch uitgangspunt is duidelijk. Elke objectivistische en 

subjectivistiche oriëntatie in de sociaal wetenschappelijk theorievorming moet worden verworpen. 

De regelmatigheid en verandering in de betekenis van een handelingspatroon komen niet door 

subjectieve betekenisverlening tot stand. De andere oriëntatie, van bijvoorbeeld Alexander en 

Archer, waarin overeenkomst van gedrag veroorzaakt wordt door het bestaan van een "sociale 

institutie" kan geen alternatief zijn. De poging om met wetenschappelijke theorievorming de 

verschillen van het dualisme te overbruggen en op te lossen is onjuist. Betekenis berust op een 

structuur van regels die in het handelen wordt geproduceerd en gereproduceerd. Een verwijzing 

naar externe factoren is onzin. 

In een sociologie die is gefundeerd op deze institutionele handelingstheorie is afgestapt 

van de dwaling dat betekenissen sociologisch, psychologisch of op welke andere manier dan ook 

verklaard dienen te worden. Regelmatigheid of institutionaliteit gaat samen met de "techniek" van 

het handelen. De beheersing daarvan is intern met regels verbonden en toont zich in het herhaald 

kunnen handelen. De grondstoffen voor het sociologisch bedrijf bestaan volgens Giddens uit de 

betekenissen die zo tot stand komen. Een sociaal linguïstisch wetenschappelijk verklaringsmodel, 

zoals van Coulter of Van Gunsteren in zijn conceptualisatie van "burgerschap", beperkt zich tot een 

actueel uitgevoerde handeling. 

In de wetenschappelijke benadering van betekenis ligt daarom nog een dwaling besloten. 

In die interpretaties van de latere filosofie wordt niet alleen verondersteld dat een sociale 

consensus verklarend is, maar betekenis wordt ook verbonden met het feitelijke handelen. De 

beheersing van een "techniek" heeft zowel betrekking op de regels van een mogelijk als van het 

feitelijk handelen. Dit is het structuurbegrip waar de socioloog in zijn vraagstellingen vanuit moet 

gaan. Het is de taak van de sociologie om inzicht te verschaffen in de gangbaarheid van 

gedragsvormen ten opzichte van de andere mogelijkheden tot handelen die een structuur van 

regels biedt. Giddens heeft op vele manieren verduidelijkt dat de constitutie van betekenis geen 

verklaring behoeft, onder andere met zijn vergelijking van het "gebouw". Samenlevingen kunnen 
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worden gezien als gebouwen die elk moment door hun eigen stenen worden geconstrueerd en 

gereconstrueerd. De metafoor geeft aan dat een institutie niet buiten het handelen maar als 

"practice" bestaat.3 

Giddens heeft zijn interpretatie van de latere filosofie, mogelijk vanwege de moeilijke 

inhoud van de "Philosophical Investigations", alleen in de vorm van conclusies willen weergeven. 

Opvallend is de onafhankelijkheid waarmee zijn standpunt tot stand is gekomen. Hij koerst niet op 

gevestigde duidingen. Bij anderen bestaat deze onafhankelijkheid in het oordeel over zijn werk en 

dat van Wittgenstein niet. Men sluit telkens aan bij de algemene overeenstemming die over beider 

werk bestaat. 

Het onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat dit gedeelde paradigma epistemologisch van 

aard is. Het wetenschappelijke model in de standaardinterpretatie van de latere filosofie is zo 

algemeen verbreid en vanzelfsprekend, dat het kennelijk moeilijk is zich daarvan los te maken. 

Hacker heeft de dwang van deze gedachtengang ondervonden toen hij het boek "Insight and 

Illusion" schreef voordat de "Philosophical Investigations" door hem geanalyseerd waren. Coulter 

kan zich helemaal niet los maken van dit model. Hij heeft het later geheel door Hacker herziene 

boek gelezen als een variant op het wetenschappelijke paradigma dat oorspronkelijk werd gevolgd. 

Hacker stelt naar aanleiding van zijn analyse vast dat Wittgenstein zelf een profylaxe nodig achtte 

en daar met de latere filosofie in heeft proberen te voorzien. Wittgenstein heeft zijn kritiek en het 

alternatief dan ook op veel verschillende manieren geformuleerd. Een voorbeeld is zijn bespreking 

van het cultureel antropologisch model waarmee James Frazer de betekenis van handelingen 

vaststelt: "We have only to put together in the right way what we know without adding anything, 

and the satisfaction we are trying to get from the explanation comes of itself'.4 Met zijn methodiek 

van de analyse van feitelijke en tegenfeitelijke taalspelen toont Wittgenstein aan dat betekenis 

ontstaat met een structuur van regels die zowel voorwaarde als resultaat van het handelen is. 

Hacker heeft de resultaten van de filosofie over taal en denken van de afgelopen periode 

beoordeeld en daarbij gelet op het belang dat aan Wittgenstein wordt gehecht.5 Uit de 

aanwezigheid van louter verklarende benaderingen is duidelijk dat de latere filosofie de laatste tien 

jaar niet meer is gelezen. De afname van de belangstelling voor de inhoud en samenhang van de 

latere filosofie blijkt ook bij Cavell. Een auteur die in de jaren 70 bekendheid verwierf met kritiek 

op gevestigde duidingen. In een pas uitgekomen publicatie analyseert en becommentarieert hij zijn 

oude colleges uit 1984 over Wittgenstein louter met het oog op de literaire stijl van de latere 

filosofie.6 Het ontbreken van serieuze aandacht en de relatie die in brede kring nog altijd wordt 

gelegd tussen Wittgenstein en de analytische filosofie bevorderen de acceptatie van de correcte 

interpretatie van de latere filosofie niet. 

Het is tekenend voor het gebrek aan kennis dat analytische filosofen de "Tractatus Logico-

Philosophicus" en de "Philosophical Investigations" als onderdelen van een ononderbroken 

ontwikkeling beschouwen. Een duidelijk voorbeeld van deze algemene lijn in de interpretatie van 

de latere filosofie is het boek over Wittgenstein van Ayer.7 De daar aangegeven overeenkomsten 
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tussen het vroege en latere werk komen overeen met de linguïstische standaardopvatting. Het 

vaststellen van de nuanceringen in dit algemene stramien vergt een omvangrijk onderzoek 

vanwege de vele publicaties in deze richting. De huidige belangstelling in de analystische filosofie 

voor een analyse van "het denken" houdt geen wezenlijke verandering in. Bij de studie naar het 

"cognitief vermogen" wordt, net als bij taal, een wetenschappelijke methode gevolgd. De vraag hoe 

"hersenen denken" is volgens het latere werk van Wittgenstein net zulke onzin als het zoeken naar 

een sociale verkaring voor het ontstaan van betekenissen.8 

Giddens blijkt, vergeleken met de overige twee auteurs en andere toepassingen van de 

latere filosofie in de sociologie, als enige geheel te voldoen aan de criteria die aan de recente 

interpretaties kunnen worden ontleend. De Vries beantwoordt hier deels aan in zijn sociologische 

theorievorming. Rubinstein valt af vanwege een pragmatisch epistemologische duiding van de 

latere filosofie. Giddens biedt geen oplossing voor het dualisme in de sociologie. Hij overstijgt dit 

probleem. Deze mogelijkheid ontstaat met het inzicht dat een verklarende benadering van de 

constitutie van betekenis onjuist is. Voorbeelden van wat een "overstijging" bij een specifieke 

sociologische problematiek kan inhouden zijn gegeven bij de bespreking van de oplossing voor 

het dualisme van Archer. De latere filosofie maakt duidelijk dat de sociologische theorievorming 

moet draaien om de betekenissen die in een praktijk van handelen ontstaan. 

Het vroegere werk van De Vries is zowel filosofisch als sociologisch van aard. Het voldoet 

echter, zo bleek in het tweede hoofdstuk, niet geheel aan de criteria die zijn ontwikkeld op grond 

van de interpretatie van de latere filosofie door Hacker en de daarmee verwante auteurs. Zo wijkt 

de inhoud van "structuur" duidelijk af. Het begrip is gedefinieerd vanuit de figuratiesociologie en 

niet op grond van de latere filosofie. Verder ontbreekt in zijn "structuur" de verticale as uit 

Wittgensteins "logic of meaning" die bijvoorbeeld in de democratische dialoog van Giddens tot 

uitdrukking komt. Hij ontwikkelt op grond van de latere filosofie een methodologisch alternatief voor 

het dualisme in de sociologie. De richtlijn is dat sociaal wetenschappelijk onderzoek de 

"onderliggende vorm" moet vaststellen van de betekenissen van het alledaagse handelen. De 

socioloog moet zich niet laten misleiden door de "common sense" noties van de actor. Zijn latere 

werk voldoet wel aan Hackers interpretatie. Deze publikaties zijn algemeen filosofisch of 

wetenschapsfilosofisch van aard. Zijn argumentatie is daarin uitgebreider dan van Giddens, onder 

andere omdat hij aan kan sluiten bij Hacker en Bakers interpretatie van de latere filosofie. Het 

wetenschapsfilosofische deel bevat ook handelingstheoretische inzichten, maar in een impliciet 

verband met de latere filosofie. Voor de sociologie wijst De Vries op het belang van het vaststellen 

van de aard van sociale verschijnselen met een beschrijvende theorie. Zijn methodologisch 

alternatief is niet gebaseerd op een "betekenistheorie". De constitutie van betekenis kan volgens 

hem niet theoretisch worden verklaard. Een voorbeeld van een overeenkomst tussen de 

theoretische intenties van De Vries en de latere filosofie is de interne relatie tussen regel en 

handelen. Er bestaat daarentegen een groot verschil met Giddens in de mate waarin daar sociaal 

theoretisch vorm aan is gegeven. Het theorema van Wittgenstein over de relatie tussen handelen 
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en taal legt volgens Giddens een grote conceptuele ruimte voor de sociologie open. Mensen 

beheersen in een "practice" van handelen een scala aan regels. Met zijn structuratietheorie heeft 

hij laten zien welke concepten in deze ruimte passen. De critici van Giddens' werk hebben dit, 

zoals bij het voorbeeld van het "mozaïek", niet opgemerkt door hun vooringenomenheid bij zowel 

de latere filosofie als zijn handelingstheorie. 

Na de beantwoording van de hoofdvraag is het resterende deel van dit boek besteed aan 

empirische toepassingen van de institutionele handelingstheorie. De daarin als voorbeeld 

besproken toepassingsmogelijkheden zijn de ontwikkeling van moderniteit, de aanwending van 

concepten als tijd, traditie en reflexiviteit, een historische benadering in de onderwijssociologie en 

conceptualiseringen van burgerschap. De ontwikkeling naar een hoog-moderniteit dient als 

achtergrond voor de laatste twee onderwerpen. In de bespreking van deze mogelijkheden is 

gewezen op verschillen met andere sociale theorievorming zoals van Habermas en Elias. De 

laatstgenoemde maakt geen gebruik van de latere filosofie. Volgens Habermas is die filosofie nog 

onvolledig. Beide auteurs zoeken via verschillende filosofische wegen naar de verklaring voor de 

constitutie van betekenis die een oplossing moet bieden voor het dualisme. Elias met zijn "symbol 

theory" en Habermas via de linguistische filosofie van John Searle. In deze terugblik op de 

onderzoeksresultaten zal nu worden verkend hoe het grensverkeer tussen filosofie en sociale 

theorievorming verder moet worden geregeld en hoe Giddens' werk zich verhoudt tot andere 

theoretici. 

5.2 Kritiek en integratie 

Met de conclusie dat de institutionele handelingstheorie van Giddens op de latere filosofie 

is gebaseerd kunnen twee aanbevelingen worden verbonden. Allereerst voor de filosofie van de 

sociale wetenschappen en vervolgens voor de sociologische theorievorming. 

Betekenistheorieën die vanuit de filosofie als uitgangspunt voor de sociale wetenschappen worden 

voorgesteld, moeten aan de kaak worden gesteld. Leidraad voor de kritiek is de gebleken 

overbodigheid van zo een theorie. De tweede aanbeveling is het vaststellen van de juiste plaats 

van de structuratietheorie in de sociologie. Nu de kenmerken van een "duality of structure" duidelijk 

zijn, kan de positie worden bepaald die Giddens in overzichtswerken verdient en naar affiniteit met 

andere auteurs worden gezocht. Uit de voorafgaande hoofdstukken kan een aanpak worden 

afgeleid die voldoet bij de twee aanbevelingen. 

Baker en Hacker hebben betekenistheorieën kritisch beoordeeld.9 Ter Hark en Hilmy 

hebben vergelijkbaar werk gedaan. Hier zijn in deze zin onder meer de uitgangspunten van Glastra 

van Loon, Gilbert, Coulter en Van Gunsteren beoordeeld. Dit werk moet voortgang vinden bij 

taalfilosofische, linguïstische, cognitivistische, fenomenologische en andere verklaringsvarianten 

in sociaal theoretische vooronderstellingen. De noodzaak van een kritische beoordeling geldt voor 
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recente en oudere literatuur waarin auteurs nominalistische of realistische opvattingen in de 

sociale wetenschappen volgen. Een oudere publicatie op dat gebied is bijvoorbeeld van Anton 

Zijderveld.10 Het belang van de interpretaties van de latere filosofie met inbegrip van de 

manuscripten is dat nu duidelijk is welke algemene aanpak volgens Wittgenstein moet worden 

gevolgd. Deze bestaat bijvoorbeeld bij een kritiek op Zijderveld uit veel meer dan een paragraaf 

als 401 uit de "Philosophische Untersuchungen" tegenover zijn versie van het realisme te stellen 

of 383 tegenover zijn variant op het nominalisme." Wittgenstein heeft laten zien wat 

"Übersichtlichkeit" is. Men kan van de latere filosofie leren hoe men tijdens een kritische 

beoordeling van pragmatische, fenomenologische en andere benaderingen, elke 

"epistemologische bal" die nieuw in het spel wordt gebracht tegelijk met de andere in de lucht moet 

zien te houden.12 

De opvatting dat de kern van de latere filosofie een argumentatie voor de sociale 

consensus is die tussen taalgebruikers bestaat wordt door velen als een vaststaand feit 

beschouwd. Dit geldt ook voor auteurs voor wie Wittgenstein niet het hoofdonderwerp is maar een 

belangrijke ondersteuning.13 Met een paar boeken waarin Wittgenstein een hoofdrol speelt kan de 

zin van een voortgang van de kritiek worden aangegeven. De literatuur is, zoals naar aanleiding 

van de laatste bibliografie over hem is geconstateerd, omvangrijk. Onderstaande recente titels zijn 

gekozen vanwege de uitgebreide aandacht voor de grondslagen van de sociale wetenschappen. 

John Searle probeert in: "The Construction of Social Reality" de achtergrond toe te lichten van de 

betekenis die met een "speechact" tot uitdrukking wordt gebracht. Hij volgt daarin een eigen weg." 

Theodore Schatzki laat zich met zijn voorstel tot verbetering van de grondslagen van de sociale 

wetenschappen direct leiden door Wittgenstein.15 

Schatzki beoordeelt de handelingstheorieën van Bourdieu en Giddens en stelt daar een 

Wittgensteiniaanse optiek tegenover. Hij plaatst de bespreking van Giddens' werk niet in de kritiek 

die daar tot nu toe op is gegeven. Dat is jammer: zijn kritiek komt neer op een herhaling van de 

tekortkomingen die al door anderen zijn opgemerkt. Zijn beoordeling van de structuratietheorie 

komt overeen met de synthetiserende benadering van Ira Cohen. Volgens Schatzki is het niet 

nodig om van de tekst van de latere filosofie gebruik te maken om de strekking daarvan vast te 

stellen. Hij schrijft tenminste daar een "creatieve interpretatie" van te geven die niet op een analyse 

van de tekst is gebaseerd: "I acknowledge that much of what I will write is not explicitly found in 

Wittgenstein's remarks. My account is an attempt at creative interpretation, which draws out from 

a thinker's writings a position that is not offically presented there".16 

Deze wijze van interpreteren geeft duidelijk steun aan de observatie van Hacker dat "de 

latere filosofie niet meer wordt gelezen". Volgens Schatzki behoort het latere werk tot de 

"Philosophy of mind" en wordt de sociale constitutie van het denken daarin onderzocht. 

Wittgenstein toont aan dat het denken georganiseerd is rond fysionomie en lichaamstaal. De 

betekenis van een handeling kan niet worden toegeschreven aan een voorstelling die men daarvan 

heeft. Het opmerkelijke van Wittgensteins positie is daarbij dat hij niet besluit voor een volledige 
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behaviouristische reductie, waarin mentale toestanden niet meer zijn dan een lichamelijke activiteit. 

Schatzki vat Wittgenstein als volgt samen: "Mental conditions are expressed by these activities".17 

Hij heeft kritiek op Giddens' toepassing. Wittgenstein verbindt "regelgeleid handelen" en "practice" 

niet op de wijze die Giddens afschildert. Het laatstgenoemde begrip staat centraal in de latere 

filosofie. Een "practice" is verschillende gedragsuitingen leren en in de juiste context kunnen 

plaatsen. De exploratie door Wittgenstein van sociale handelingspraktijken is volgens de "creatieve 

interpretatie" van Schatzki eigenlijk een onderzoek geweest naar de "sociale organisatie van het 

denken". De latere Wittgenstein heeft volgens "deze interpretatie" sterke overeenkomsten met de 

fenomenologie van een filosoof als Merleau-Ponty en daarmee ook met de benadering van Glastra 

van Loon. Schatzki's alternatief voor de handelingstheorie van Giddens komt overeen met het 

algemene thema waarin de latere Wittgenstein wordt gezien als een betekenistheoreticus. 

Vanzelfsprekend vormen deze opmerkingen nog geen afgewogen kritiek op zijn boek, maar een 

onderstreping van de relevantie om die te ondernemen. 

Schatzki's boek maakt deel uit van de literatuur waarin Wittgenstein de hoofdpersoon is. 

In het geval van Searle betreft het een op zichzelf staande betekenistheorie waarin de latere 

filosofie de rol vervult van aangever. De hypothese is dat de uitvoering van taalhandelingen op een 

complex geheel van regels berust. De "speechact" theorie die hierop is gebaseerd, heeft een 

belangrijke plaats gekregen in de filosofie van de sociale wetenschappen. Jürgen Habermas heeft 

een legitimatie voor zijn "op overeenstemming gericht handelen" en het onderscheid tussen 

"leefwereld" en "systeem" gegeven met Searle's taalhandelingstheorie. 

Kort geleden heeft Searle geprobeerd de vraag hoe de uitvoering van handelingen door 

regels wordt bepaald diepgaander te beantwoorden. Hij stelt als fundamentele verklaring 

"background" voor. Met dit begrip gaat hij van zijn taalhandelingsbenadering over op een theorie 

over het denken. Alhoewel op zich onbevredigend en totaal niet uit de verf gekomen is de latere 

filosofie van Wittgenstein volgens Searle voor een groot deel aan de ontwikkeling van het begrip 

"background" gewijd. Het gaat in die ontwikkeling om een verantwoording van de relatie die in het 

handelen wordt gelegd tussen individuen en een sociale structuur. In zijn boek licht hij de inhoud 

toe die het begrip waarschijnlijk heeft. Deze is complex en heel moeilijk te bevatten omdat er 

ogenschijnlijk onverenigbare zaken in het geding zijn. Het gaat om een verklaring van intentionele 

handelingen die op een onbewuste manier door sociale regels bepaald tot stand komen. De 

"background" van intenties en structuur waardoor regels kunnen worden gevolgd bestaat uit 

cognitieve disposities. Bij het tot stand komen van routine zouden de cognitief bewust werkende 

intenties die kenmerkend zijn voor een leerproces worden vervangen door deze onbewust 

werkende "disposities". Een paar kernpunten in het betoog zijn cognitief vermogen, externe relatie 

tussen regel en handelen, sociale institutie en theoretische hypotheses over de constitutie van 

betekenis. Searle lijkt zowel een mentale als een sociale verklaring te willen geven voor deze 

constitutie, waarin hij zich gesteund acht door de bedoeling van de latere Wittgenstein. 
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In de theorieën van Schatzki en Searle zitten een paar belangrijke algemene punten. Het 

valt op dat zij "practice" voor een belangrijk deel als leerproces zien. Daarnaast veronderstellen 

zij dat een filosofische of sociaal theoretische verklaring van betekenissen vooraf gaat aan sociaal 

wetenschappelijk onderzoek. In het licht van de latere filosofie is dit geen taak voor sociale 

theorievorming. Haar taak is verklaringen mogelijk maken in plaats van te geven. Wittgenstein 

heeft zich de opdracht gesteld de wetenschappelijke ontdekkingen van het moderne tijdsgewricht 

filosofisch toegankelijk te maken. 

Als men de resultaten van Giddens' vijftienjarig project zou willen situeren in de sociale 

theorievorming is de omgeving van Searle en Schatzki niet de juiste plaats. Er is misschien kans 

op verwantschap met het werk van Joseph Margolis. Giddens is gericht op één discipline. Margolis 

beweegt zich over een veel breder front en beoordeelt verschillende filosofische uitgangspunten 

van de sociale wetenschappen. Hij wijkt af van de standaardinterpretatie en lijkt in de buurt te 

komen van de beoordelingscriteria die voor de sociaal wetenschappelijke toepassingen van de 

latere filosofie zijn vastgesteld. Zijn kritiek op Rorty in "Pragmatics without Foundations" is 

vergelijkbaar met de beoordeling die hier is gegeven van Rubinsteins pragmatische 

betekenistheorie.18 Verder onderzoek zal hier uitsluitsel moeten geven. 

De tweede aanbeveling betreft een juiste plaatsing van Giddens' werk. In dit onderzoek is 

al een bijdrage geleverd aan een betere plaatsbepaling door de vaststelling van de relatie tussen 

de latere filosofie en zijn werk. De syntheseproblematiek overheerst echter nog altijd in de sociale 

wetenschappen. Van der Kley heeft in zijn sociologie van de schoolklas geprobeerd daarvoor een 

oplossing te geven waarbij hij het regelbegrip van De Vries verkeerd gebruikt. Ook op het 

specifieke terrein van het onderwijs kost het geen moeite om het aanhoudende karakter van de 

problematiek vast te stellen. Zo is nog kort geleden twee keer de vraag gesteld hoe de 

handelingspraktijk van de docent het beste geplaatst kan worden tussen vigerende objectivistische 

en subjectivistische oriëntaties.19 Giddens' werk en de overstijging die hij heeft bewerkstelligd 

worden niet opgemerkt. Als men wel op zijn werk ingaat, wordt de "duality of structure" in het kader 

van de syntheseproblematiek bezien en opgevat als een vorm van dualisme. 

Overzichtswerken, monografieën en kritieken zijn de wegwijzers voor een oriëntatie in de 

sociologie. Daarin worden de overeenkomsten en verschillen van stromingen en de kenmerken 

van belangrijke sociologen aangegeven. Waar de structuratietheorie moet worden gelokaliseerd 

is frequent onoordeelkundig aangeduid, zoals in Archers typering van Giddens als 

"Wittgensteiniaan". Hoe iemand bij onjuiste aanwijzingen een verkeerde richting inslaat blijkt bij 

Rob Hagendijk. Hij heeft onlangs steunend op het gezag van de duiding van Giddens' werk door 

Cohen diens theorie toegepast in een wetenschapsfilosofische studie.20 De structuratietheorie 

wordt hierbij veranderd in een volgens hem niet helemaal geslaagde synthese tussen theorieën 

over het handelen van het subject en objectieve structuren. Net als bij de eerste aanbeveling voor 

de filosofie van de sociale wetenschappen zal de noodzaak en een mogelijke aanpak van een 

betere plaatsbepaling van de structuratietheorie met een paar voorbeelden worden aangegeven. 
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Het overzicht van theoretische oriëntaties in het al eerder besproken boek van Ritzer is een 

geschikt algemeen oriëntatiepunt. De figuratiesociologie vormt het terrein voor een vluchtige 

verkenning van mogelijke overeenkomsten met een vooraanstaand socioloog. 

Ritzer stelt vast dat Giddens een poging tot theoretische synthese heeft gedaan. Een 

synthesepoging houdt volgens hem ten eerste een verklaring van de betekenis van handelingen 

in. De weg die Ritzer volgt is klassiek. Voor de grondleggers van de sociologie en voor Parsons 

is dit de volgorde van de te verrichten taken geweest. De oplossingen van Knorr-Cetina en 

Alexander voor het dualisme zijn ook duidelijke voorbeelden van deze volgorde. Men geeft een 

wetenschappelijk filosofische verklaring voor de constitutie van het object, waarna het sociologisch 

onderzoek kan beginnen. De soort verklaringen die worden gegeven verschillen naar hun 

oriëntatie op het micro- en het macroniveau. Knorr-Cetina beweegt zich met "de transsituationele 

constructen" van actoren op het eerste niveau, terwijl bijvoorbeeld Alexander het laatste niveau 

uiteindelijk constitutief acht. De aansluiting bij de bestaande sociologische theorievorming die 

hierna tot stand moet worden gebracht verloopt meestal via het door Ritzer gevolgde principe van 

de "complementariteit". Dit principe houdt in dat in individualistisch georiënteerde theorievorming 

wordt gezocht naar aansluiting met theorieën op samenlevingsniveau en omgekeerd, zoals door 

Alexander, naar passende handelingstheorieën. Aangezien is verondersteld dat Giddens een 

verklaring voor betekenis wil geven, wordt routinematig aangenomen dat hij ook een theoretische 

complementariteit hanteert. Ritzer beschouwt, net als Cohen, Giddens' werk als het proberen te 

leggen van zo een puzzel. 

Deze synthesegedachte is geen goede gids om de structuratietheorie te plaatsen. De 

theorie is geen plaatje van bij elkaar passende stukjes bestaande theorievorming. Er bestaat een 

overeenkomst tussen de latere filosofie van Wittgenstein en de uitgangspunten voor de sociale 

theorievorming van Goffman en de structuratietheorie. Een ander voorbeeld is het werk van 

Wagner . Beide auteurs zijn uitgebreid in het derde hoofdstuk besproken. Voor Giddens is de 

samenleving geen accumulatie van interacties op microniveau. Een samenleving bestaat ook niet 

als een aparte objectieve entiteit. De socioloog moet zich volgens hem richten op het onderzoek 

van handelingspraktijken. De structuratietheorie neemt door het afwijzen van de 

synthesebenadering geen exclusieve positie in. De plaats die de theorie heeft in de sociologie 

hangt af van de affiniteit van andere theorievorming met als uitgangspunt de institutionele 

handelingstheorie. Regelmatig waarschuwt Giddens hiervoor in zijn publicaties. Zijn project streeft 

geen aparte "sociologie" na zoals bij de figuratiesociologie het geval is. 

Voor het scheppen van duidelijkheid over de plaats van de structuratietheorie en de 

overeenkomsten en verschillen met bekende hedendaagse sociologen is een andere aanpak nodig 

dan door Ritzer en daarmee vergelijkbare auteurs wordt gevolgd. De keuze uit de mogelijkheden 

voor een eerste verkenning is moeilijk. Giddens heeft zelf de verschillen met de aanpak van 

Habermas besproken. Naar aanleiding van het boek van Schatzki kan Bourdieu een kandidaat zijn. 

Het ligt nu voor de hand om de figuratiesociologie te kiezen. De benadering is hier een paar keer 
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besproken. Van het werk van Elias is door De Vries gebruik gemaakt bij zijn toepassing van het 

begrip regel. Verder is de figuratie van de "onderhandelingshuishouding" bij de opvoeding van 

jonge medeburgers genoemd. Het verschil in filosofisch uitgangspunt tussen de structuratie- en 

de figuratietheorie betekent niet dat er geen affiniteit zou kunnen bestaan tussen empirische 

probleemstellingen. Er kan bijvoorbeeld worden gezocht naar aansluiting bij het onderzoek van 

Giddens naar moderne vormen van sociale integratie. 

Een paar voorbeelden van empirische probleemstellingen in de figuratiesociologie die 

aansluiten bij door Giddens verricht onderzoek zijn "Vrouwen in Tweestrijd" en "Gescheiden 

Wegen".21 Beide onderzoeken gaan over het kunnen sturen van eigen gevoelens in een intieme 

relatie. Dit zijn onderwerpen waar Giddens onder andere in "The Transformation of Intimacy" 

onderzoek naar heeft gedaan. "Vrouwen in Tweestrijd" is uitgevoerd in een opvanghuis voor 

vrouwen in moeilijkheden. Het onderzoeksverslag is van een inleiding voorzien door Elias. Hij 

benadrukt daarin de dwang die uitgaat van verschillende machtsverhoudingen in figuraties van het 

huwelijk. Dit sluit aan bij de bedoeling van de onderzoekers die een verklaring willen bieden voor 

de sociogenese van gevoelens. De vraag die de leiding van "het tehuis" aan de onderzoekers 

heeft gesteld is: waarom veel van de mishandelde vrouwen na een kort verblijf naar huis 

terugkeren. De gegevens zijn verzameld met participerende observatie, interviews en een analyse 

van de soort schriftromannetjes die de vrouwen lezen. Via deze invalshoeken kan uitgebreid 

worden nagegaan hoe de vrouwen hun eigen gedrag en dat van hun partner interpreteren. De 

"tweestrijd" bestaat er voor de vrouwen uit dat zij aan de ene kant in het opvanghuis zijn gekomen 

dankzij een maatschappelijke ontwikkeling waardoor de machtsbalans in het huwelijk 

evenwichtiger verdeeld wordt. Aan de andere kant blijven de gevoelens over een "ideale 

huwelijksfiguratie" die zijn ontstaan voor deze ontwikkeling zich voordeed ook richtinggevend voor 

hun gedrag. Hun ideaal is een machtsoverwicht van hun man gecombineerd met de uiting van 

affectieve gevoelens. Het beeld blijkt bij veel vrouwen zo sterk verinnerlijkt te zijn dat van de 

idealisering een dwingende werking van uitgaat en zij terugkeren naar hun partner. Deze 

probleemstelling komt gedeeltelijk overeen met onderzoek van Giddens. Ook hem gaat het om de 

vraag hoe eigen gevoelens kunnen worden gestuurd in intieme relaties met een meer gelijke 

machtsverhouding. Het grote verschil schuilt echter in de aanpak. Giddens onderzoekt de 

ontwikkeling van "discursiviteit" en het vermogen tot inzicht in een eigen handelingspraktijk. In 

tegenstelling tot de dwingende werking van een figuratie zou hij daar naar generalisaties hebben 

gezocht voor het terugkeren naar huis. 

Aan dat verschil in aanpak lijkt in belangrijke mate recht te zijn gedaan in het onderzoek 

"Gescheiden Wegen", dat eveneens tot de figuratiesociologische benadering van Elias behoort. 

Het richt zich op de interpretatie door mensen van huwelijksmoeilijkheden voor hun scheiding en 

hoe deze sociaal gespreid zijn. De vraag is hoe en in welke mate psychotherapeutische kennis 

voor verschillende sociale groepen functioneert bij de problemen waar men in een huwelijk 

tegenaan kan lopen. Het idee om de toepassing van deze kennis centraal te stellen is ontstaan 
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door onderzoek naar vergelijkbare verschijnselen zoals de toenemende juridisering van de 

samenleving. Een van de criteria voor het vaststellen van de toepassing van de therapeutische 

kennis en een "protoprofessionele" wijze van denken en praten is, of de onderzochten het 

vermogen hebben een dialoog met zichzelf aan te gaan waarin zij de achtergrond van de 

moeilijkheden proberen te achterhalen en begrijpen. In "Gescheiden Wegen" wordt de invloed die 

een figuratie via "sociale" en "zelfdwang" heeft niet als verklaring opgevoerd. Net als bij Giddens 

gaat het om een sociologische analyse van discursiviteit die berust op een wisselwerking met 

sociaal wetenschappelijke inzichten. 

Deze verschillen in aanpak binnen de figuratieve benadering maken duidelijk, dat bij het 

zoeken naar mogelijkheden tot integratie van Giddens' werk in de sociologie moet worden 

nagegaan wat er achter theoretische etiketten steekt. In het ene onderzoek doen zich, door de 

strikte toepassing van het figuratie begrip, de beperkingen van Elias' theorievorming gelden. Elias 

stelt de problematiek van het dualisme centraal. Zijn oplossing is dat "individu" en "samenleving" 

met elkaar zijn verbonden in figuraties. In feite verschilt zijn oplossing niet fundamenteel van 

Parsons die van een verklaring voor de constitutie van betekenis van handelingen uitgaat. Deze 

overeenkomst is opgemerkt bij de analyse van de steun die De Vries bij de figuratiesociologie 

heeft gezocht. In plaats van waarden tot uitgangspunt te nemen komt handelen in een figuratie 

neer op een uitwisseling van sociale symbolen. In de bespreking van het werk van De Vries bleek 

dat de benadering van de betekenis van handelingen door Elias epistemologisch is. Wittgenstein 

heeft hiervoor met allerlei metaforen gewaarschuwd. Hij heeft onder andere de bekend geworden 

vergelijking met een "signpost" gegeven. De waarschuwing is dat de richting die men uitgegaat niet 

door een aanwijzing op de wegwijzer is bepaald, maar in het eigen handelen tot stand komt. Elias 

ontwikkelt in zijn "Symbol Theory" overbodige verklaringen voor de betekenis van "het richtingbord" 

in de vorm van de sociale dwang in de aangegeven richting of een innerlijke pendant daarvan. Dit 

zijn volgens de analyses van Wittgensteins latere filosofie externe vooronderstellingen over de 

betekenis van het handelen die nergens op slaan. Volgens Elias is dwang op een individueel en 

een collectief handelingsniveau doorslaggevend voorde betekenis van het handelen. Het hanteren 

van dit verklarende uitgangspunt maakt een analyse van de rol van discursiviteit in het veranderen 

van betekenissen zoals in "Gescheiden Wegen" onmogelijk. 

De verschillen tussen de twee onderzoeken naar het omgaan met "moeilijkheden" in en na 

het huwelijk kunnen worden verklaard met de kenmerken die aan regelgeleid gedrag worden 

toegeschreven. In "Vrouwen in Tweestrijd" wordt veel meer van "dwang" uitgegaan. Daar ligt het 

grote verschil met de empirische benadering van Giddens. Volgens de institutionele 

handelingstheorie is regelgeleid gedrag niet alleen "constraining" maar evenzeer "enabling". 

Sociaal wetenschappelijke kennis wordt, zoals blijkt uit het tweede onderzoek, steeds belangrijker 

om door te dringen in een structuur van regels die met gedrag is verweven. In de bespreking van 

de invulling die Bauman geeft aan Giddens' theorievorming over moderniteit is gebleken hoe 

reflexiviteit intieme relatievorming kan beïnvloeden. Partners kunnen bijvoorbeeld aan de hand van 

229 



Giddens' plaats in de sociologie 

de regels van een zelfgeleide therapie hun gedrag interpreteren. Bij de analyse van de filosofische 

basis van concipiëringen van burgerschap is deze "enabling" kant van regelgeleid gedrag ook 

geïllustreerd. Een uitgebreidere analyse kan uitwijzen hoe sterk "figuratief' onderzoek beïnvloed 

is door de uitgangspunten van Elias' sociale theorievorming. Het zoeken naar affiniteit in de 

aanpak van de twee hier aangehaalde onderzoeken komt overeen met wat Giddens doet met het 

werk van Goffman en vele anderen. Door de structuratietheorie in het juiste perspectief te zien, 

komt het sociologisch onderzoek ook in een ander licht te staan. Giddens is erin geslaagd de 

dualiteit van "handelen" en "structuur" richtinggevend voor onderzoek te maken. De institutionele 

handelingstheorie is de grondslag van het onderscheid tussen zijn twee methodologieën. Hiermee 

zijn zowel de productie als het voortbestaan van contextueel handelen onderzoekbaar geworden. 

De werking van Giddens' methodologie is in dit onderzoek geïllustreerd met vele toepassingen, 

zoals de analyse van het ontstaan en voortbestaan van de schoolklas in het handelen. Het 

uitgangspunt voor de beoordeling van een verwantschap met andere theorievorming in de 

sociologie is de dynamische opvatting van betekenis die daarbij is toegelicht. 

Volgens de latere filosofie van Wittgenstein ontstaat een dynamiek in de constitutie van 

betekenissen via de interne relatie tussen regelgeleid handelen en interpretatie. Interpretatie houdt 

potentieel verandering van gedrag in. In de institutionele handelingstheorie is een overeenkomstige 

relatie gelegd tussen het practical en discursive consciousness. De routinematige structuur van 

regels die in het handelen worden voortgebracht is beweeglijk. Zo kan de socioloog in de actor 

worden opgemerkt en de reflexieve rol van de sociologie in de samenleving. Uit de vergelijking met 

de door Wittgenstein geïnspireerde sociologische theorievorming blijkt dat Giddens' toepassing 

van de latere filosofie uniek is. 
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1. Frongia, G., McGuinness, B. (1990). Wittgenstein: a bibliographical guide. Oxford: Basil Blackwell. 
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Aber mein Ausdruck ist nicht einwandfrei: Du habest eine >grammatische< Bewegung gemacht. Dus 
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