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Informele regels en hun
institutionele voorwaarden
Robert Knegt
Eén van de vaste elementen in Liesbeth Huppes’ werk is een nuchtere kritiek op de
buigzame, soms ook neerbuigende manier waarop in organisaties wordt omgegaan met
de formele regels die geacht worden het kader van die organisaties te vormen. Het door
bestuurders wel uitgedragen idee dat organisaties ‘natuurlijk’ in de alledaagse realiteit
heel anders functioneren dan je op basis van die formele regels zou mogen verwachten,
is haar een gruwel. Zij koppelt deze ervaring aan de impact van de beweging van de
jaren zestig op het sociale leven. Het motto van deze beweging, wars van gezag, was
dat normen van onderop kunnen én moeten ‘opborrelen’. Liesbeth heeft haar kritiek
daarop doen uitmonden in de stelling dat ‘informele regels niet bestaan’.1
Omdat ik in mijn eigen onderzoeksverleden heb gewerkt aan projecten waarin
‘informele regels’ een centrale notie vormden,2 is het de hoogste tijd voor een repliek
op de boude stelling van Liesbeth. Dat deze bijdrage verschijnt in een feestbundel,
maar niettemin vooral kritisch van toon is, lijkt mij geheel in de stijl van de gelauwerde.

Bestaan ‘informele regels’ niet?
Liesbeth richt haar kritische pijlen op het concept ‘informele regels’ zoals dat in de
sociale wetenschappen na de linguistic turn is geherdefinieerd als ‘interne regels’.
Zij stelt dat daarin de regel als verbaal construct verbonden is met het begrip van
regelmatigheid die voorspelbaar gedrag tot stand brengt. Deze verbinding is in haar
visie de sleutel geweest tot een politieke ideologie waarin een deconstructie en deinstitutionalisering van de bestaande orde ruimte vrij moest maken voor een ‘demo
cratie van onderop’.
Waar Liesbeth stelt dat vóór 1960 in de sociale wetenschappen ‘informele regels’
uitsluitend als externe regelmatigheden werden opgevat, gaat zij voorbij aan het werk
van Max Weber die omstreeks 1910 al worstelde met de relatie tussen regels en gedrag
en het probleem trachtte op te lossen via het begrip ‘voorstelling’. Weber schetst een
in de sociale werkelijkheid vloeiende overgang van ‘gewoonten’ (die “hingenommen
worden”) naar ‘conventies’, waarvan overtreding misprijzen genereert.3 Dit is voor
Weber verbonden met ‘Einverständnishandeln’: handelen op grond van de overtuiging
dat de gelding van bepaalde normen feitelijk voldoende wijd verbreid is. Ook bij Weber
zijn dus al regels, de ‘meaning of concepts’, ‘habits’ en een ‘feeling of obligation’ nauw
verbonden – hij geeft zelf het voorbeeld van kledingconventies. Niet-geformaliseerde
normen kunnen ook bij Weber juridische relevantie hebben.4
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Deze ‘representationele’ oplossing is inmiddels ingehaald door het nieuw regelbegrip
van Wittgenstein: de betekenis van woorden kan slechts worden gekend door de manier
waarop ze worden gebruikt, en dat impliceert dat deelnemers in een praktijk onbewust
(‘interne’) regels toepassen. In de interacties in de sociale praktijk ontwikkelt zich zo
een intersubjectieve definitie van de wereld. “To know how to participate in such a
practice is therefore to know the rules and to make the rules at the same time”.5 Peter
Winch breidt dit idee vervolgens uit naar de sociale wetenschap en koppelt het ‘volgen
van een regel’ aan de mogelijkheid correct van incorrect gedrag te onderscheiden.
Maar hoe stel je vast wat ‘correct’ is? In zijn antwoord haalt Winch Wittgenstein
aan die zegt: de verbinding tussen de uitdrukking van een regel en de handeling die
daarmee in overeenstemming geldt te zijn, wordt onder andere gelegd door opleiding.6
Maar, aldus Liesbeth, opleiding veronderstelt gezag; en gezag veronderstelt weer
een ‘rule of recognition’ die noodzakelijkerwijs opnieuw in een sociale praktijk moet
worden geconstitueerd. In haar analyse is daarom gezag en dus ook de bepaling
van de competentie van de gezagsdrager ‘van primair belang’ voor de mogelijkheid
‘correctheid’ van handelen vast te stellen.7
Is Liesbeths stelling correct dat “authority is a necessary precondition for the
existence of norms, [because there] are no norms that reflect the life-experiences of
group members [being] the rules of their actual behaviour” (p. 149)? Ik zal hier betogen
van niet en in plaats daarvan verdedigen dat:
(1) de werkzaamheid van regels afhankelijk is van specifieke voorwaarden in
de sociale verhoudingen waarvan gezag als een van de mogelijke voorwaarden,
maar niet als noodzakelijke voorwaarde, deel uitmaakt;
(2) dat de kritiek op de ideologische impact van de beweging van de jaren zestig
daarom niet zozeer gericht zou moeten worden op de idee van ‘informele regels’
als zodanig, maar op een miskenning van de institutionele voorwaarden voor hun
werkzaamheid.8
Voordat ik daaraan toekom, is het eerst nodig stil te staan bij het ‘regelbegrip’, omdat
de losse manier waarop dat vaak wordt gehanteerd nogal eens voor conceptuele
onhelderheid zorgt. Daarna verdedig ik de bovengenoemde stellingen, waarbij ik mij
heb laten inspireren door Joseph Heath’s Following the Rules9, waarvan één van de
verdiensten is dat het op een verhelderende manier moral philosophy weet te combineren
met kennis uit de biologische en sociale wetenschappen.

Regels
Liesbeth ziet een inconsistentie in Wittgensteins regelconcept: is het nu een gewoonte
in een sociale praktijk of een standaard aan de hand waarvan die praktijk kan worden
geëvalueerd? Als een gewoonte niet als een externe regelmaat kan worden waargenomen,
hoe kunnen we dan vaststellen wat er wel of niet toe behoort als we geen standaard
hebben? Weber zou hebben geantwoord: als blijkt dat de leden van een sociaal verband
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hun handelen in voldoende mate oriënteren op de overtuiging dat de regel binnen dat
verband geldt, ook als hun feitelijk handelen deels in strijd is met de strekking van de
regel. Dat is nog altijd een sophisticated manier om ‘regel’ en ‘handelen’ via de omweg
van representaties te verbinden, maar een die na de linguistic turn als te naïef wordt
gezien, omdat hij de aard van praktijken miskent.10 Ik zal hier niet op deze discussie
verder ingaan. In plaats daarvan tracht ik op basis van een eigen synthese de problemen
in de verhouding tussen ‘regel’ en ‘praktijk’ te verkennen.
In de context van het samenleven bestaat een handeling steeds uit (waarneembare)
gedragingen en daaraan (door de handelende en/of door een waarnemer) gekoppelde
motieven of intenties. Een praktijk wordt mede daardoor gedefinieerd dat sommige
handelingen door deelnemers aan die praktijk als ‘niet behorend tot die praktijk’
worden herkend en dan ook als zodanig worden afgewezen. Zo een afwijzing kan
volstrekt intuïtief van aard zijn, dat wil zeggen, dat een waarnemer of deelnemer die
de handeling van een andere deelnemer afwijst, haar desgevraagd niet of nauwelijks
kan motiveren. Wordt die persoon vervolgens door een ander toch tot een motivering
gedwongen, dan zal deze doorgaans (en mogelijk alleen door die ander) tot één van de
volgende vier typen kunnen worden herleid:
(1) de handeling is zinloos: wat er gebeurt, kan door een bereidwillige waarnemer
niet worden herkend als iets dat behoort tot de combinaties van (veronderstelde)
intenties of motieven en daarmee verbonden gedragingen die binnen een bepaalde
praktijk mogelijk zijn (‘twee plus drie is zes’);
(2) de handeling is ondeugdelijk: wordt wel als mogelijkheid herkend, maar
afgewezen, omdat de gedragingen dysfunctioneel zijn ten opzichte van de
(veronderstelde of geëxpliciteerde) intenties van degene die handelt (‘soep
lepelen met een vork’);
(3) de handeling is asociaal: wordt ervaren als strijdig met de sociale orde, dat
wil zeggen met vereisten die voortvloeien uit statusposities (en die bijvoorbeeld
bestaan uit het eerbiedigen van autoriteit, burgerschap, nabuurschap, vriendschap
of eigendom), uit een gedeeld besef van algemeen belang (geen gat graven in de
dijk) of uit conventies (de soep niet opslurpen).
Vanuit de afwijzing van handelingen als ‘asociaal’ is het nog maar een kleine stap
naar de situatie dat degene die afwijst de afwijzing wél kan motiveren: met een
expliciet beroep op conventionele of op geëxpliciteerde regels. Dan is bepalend
voor de afwijzing een vierde type van motivering:
(4) de handeling is in strijd met geldende regels.
Een kanttekening bij de primair negatieve bepaling die in het voorgaande is gegeven.
Allereerst: dat in het kader van de operatie van het herkennen van de regels de nadruk
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ligt op de afwijzing, de negatie: men herkent binnen een praktijk een element dat in
termen van regels te beschrijven is aan de waarneming dat actoren handelingen met
bepaalde kenmerken niet aanvaarden.11 Uitsluiting is daarbij dus het heuristische
principe. Daarmee krijgt het positieve, insluitende, faciliterende en productieve karakter
van een praktijk in eerste instantie minder aandacht dan zij zou verdienen, hoewel dat
aspect altijd meespeelt.
Zouden we de negatieve bepaling willen ‘omdraaien’, dan kunnen we stellen dat
handelen binnen een sociale praktijk idealiter door actor en waarnemers respectievelijk
als zinvol (een begrijpelijke combinatie van motieven en gedragingen), deugdelijk
(adequaat ten opzichte van te bereiken doeleinden), sociaal (adequaat rekening
houdend met vereisten die voortvloeien uit de organisatie van het samenleven) en
in overeenstemming met geldende regels wordt ervaren. Maar de actor is ook niet
zo’n cultural dope dat hij niet in staat zou zijn op verschillende manieren afstand te
nemen van dat wat hem leidt en insnoert: als homo ludens steekt hij ook de draak
met statusposities (carnaval) of conventies (humor) en komt zo op praktisch niveau
tot een reflectie op de sociale orde. En bovendien bieden zijn taalvermogens hem de
mogelijkheid tot het expliciteren van de kenmerken van die orde en tot filosofische en
wetenschappelijke reflectie.
Neem als voorbeeld van een positieve bepaling van een handeling ‘taalgebruik’.
Wat de regels zijn, herkennen we primair aan wat taalgebruikers als ongrammaticaal
afwijzen. Maar dezelfde regels die bepaalde combinaties uitsluiten, maken grammaticale
constructies die ons vermogen tot uitdrukken exponentieel doen toenemen, evenzeer
mogelijk. Zij zijn daarmee de grondslag voor insluiting van sprekende actoren in
een taalgemeenschap. Een ander voorbeeld is het individueel eigendomsrecht: door
aanspraken van anderen op goederen uit te sluiten, worden de mogelijkheden tot zakelijke
transacties enorm vergroot en worden meer mensen ingesloten in handelsnetwerken.
Wat kunnen we nu, uitgaande van bovenstaande onderscheidingen, met het regelbegrip?
Een paar triviale constateringen, om te beginnen. Het handelen van sociale actoren kan
door waarnemers in termen van (het volgen van) regels worden begrepen zonder dat
die actoren zelf in staat zijn hun handelen expliciet met regels in verband te brengen.
Ook de wijze waarop zij met het handelen van andere actoren omgaan (in het bijzonder
wanneer zij dat afwijzen), kan door waarnemers in termen van (het volgen van) regels
worden begrepen zonder dat de actoren dat zelf kunnen expliciteren. Regels worden
dan door waarnemers gemobiliseerd als middel om een regelmaat in het handelen van
actoren te beschrijven die de actoren zelf op basis van een zekere mate van intuïtieve
zekerheid tot stand brengen. De intuïtieve zekerheid van de actoren is de verworvenheid
van een aangeleerde praktijk. Actoren leren in eerste instantie vooral door (na) te doen,
en gaan naarmate dat lukt deel uitmaken van praktijken die ze vervolgens ook mede
vormgeven. Dat kan, maar hoeft niet gepaard te gaan met een explicitering van dat wat
wordt geleerd (denk bijvoorbeeld aan oude ambachten). Het proces van het leren heeft
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in ieder geval plaats in een sociale context, maar die kan zelf nog in heel verschillende
termen worden geanalyseerd: onder meer als ‘taalverwerving’ (Wittgenstein/Winch) of
als ‘machtsuitoefening’ (Foucault).
Het belangrijkste empirische criterium voor het bestaan van een leerproces waarin
vaardigheden worden verworven, is de constatering dat actoren in staat zijn ook in
‘nieuwe’ situaties (met een combinatie van relevante kenmerken die zich voor hen nog
niet eerder heeft voorgedaan) adequaat te handelen. Voor de vraag wat dan ‘adequaat’
is, kunnen we terugverwijzen naar de boven al genoemde criteria: het handelen is (voor
zover van toepassing) begrijpelijk, deugdelijk, sociaal adequaat en/of regelconform.
Wanneer aldus blijkt dat vaardigheden zijn verworven, is het niet ongebruikelijk
dat deze theoretisch worden bijgeboekt als ‘regels’ die men zou hebben geleerd toe
te passen. Hoewel dat vanuit de waarnemerspositie een handige manier kan zijn om
veranderde regelmatigheden in het handelen van anderen te typeren, blijft het de vraag
in hoeverre deze wijze van representatie ons helpt te begrijpen wat er aan de positie
van een actor in een praktijk is veranderd. Laten we dat aan de hand van vier concrete
voorbeelden onderzoeken:
(a) een leerling heeft geleerd dat ‘1+2=3’, ‘2+3=5’ en ‘3+3=6’ is en is vervolgens
in staat zelf ‘1+5=6’ te formuleren;
(b) een meubelmakersgezel heeft onder toezicht van zijn meester op een
draaibank een aantal tafelpoten gemaakt en kan dat nu zelf;
(c) iemand heeft geleerd dat je bekenden, die je op straat tegenkomt, ter begroeting
een hand geeft;
(d) een automobilist heeft geleerd dat hij in het algemeen ononderbroken strepen
op de weg niet mag overschrijden, maar juist weer wél als de spitsstrook is
opengesteld.
Het is dan verleidelijk te zeggen dat hier ‘rekenregels’ zijn geleerd (ad a), de ‘regels van
het vak’ (ad b), ‘omgangsregels’ (ad c) of ‘verkeersregels’ (ad d). Maar in de gevallen
(a) en (b), en tot op zekere hoogte ook bij de andere, is er sprake van een vaardigheid die
bij uitstek praktisch is verworven. Leren werken met aantallen (a) begint typisch via het
manipuleren van objecten in de buitenwereld (appels, vingers); de daarmee verkregen
bedrevenheid leidt er vervolgens toe dat het ‘op je vingers tellen’ wordt verinnerlijkt tot
een representatie en uiteindelijk via abstracte cijfers kan worden uitgevoerd. Er blijft
een grote afstand bestaan tussen deze verinnerlijkte manipulatietechniek en de ‘regels’
die in de algebra worden geformuleerd om deze operaties te verantwoorden. Het
blijkt echter verleidelijk te zijn te denken dat wat er gebeurde eigenlijk een impliciete
toepassing was van deze algebraïsche regels.
De leerling van voorbeeld (b) verwerft een vaardigheid in het houtdraaien die
eveneens primair in beheersing van technieken bestaat. Als bij de beoordeling van zijn
werk wordt gerefereerd aan ‘de regels van het vak’, dan wordt daarmee een combinatie
van instructies voor het gebruik van die technieken en van esthetische criteria
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aangeduid, met behulp waarvan het resultaat kan worden geëvalueerd. Denkbaar is dat
de leerling op basis van zijn ervaringen met dergelijke beoordelingen gaat anticiperen
op de criteria die daarbij worden gebruikt en dat die criteria zo mede richtinggevend
worden voor de wijze waarop hij zijn werk verricht. Maar ook in dit geval staat het
door ‘nadoen’ verwerven van praktische vaardigheden voorop en heeft het weinig zin
te zeggen dat het leermoment zou bestaan in het ‘leren toepassen van regels’.
Het derde voorbeeld (c) levert een situatie op waarin de praktische vaardigheid
een sociaal-symbolisch karakter heeft en daarmee de relatie met betekenis en het
regelaspect veel eerder op de voorgrond treedt. Hoewel de handeling – bijvoorbeeld in
de kindertijd – als een puur uiterlijke gewoonte kan zijn aangeleerd, kan in de conventie
van het handen schudden de relatie met het onderhouden van sociale betrekkingen niet
lang buiten beeld blijven. Met wie men goede banden wil onderhouden, die schudt men
de hand. Belangrijk is dat daarmee ook de mogelijkheid is geschapen van strategisch
gebruik: wie men om welke reden dan ook sociaal afwijst, daar steekt men zijn hand
niet naar uit – en het onthouden van een handdruk zal dankzij de regel, die de intentie
van goede betrekkingen koppelt aan de handdruk, ook door de ander als een afwijzing
worden ervaren. Daarmee creëert deze regel ook mogelijkheden tot machtsuitoefening.
Vanaf het stadium waarin de handelende zich van de relatie met de sociale betekenis
(en van de mogelijkheid van het selectief onthouden van het gebaar) bewust is, kan dit
voorbeeld als het ‘leren toepassen van een regel’ worden gekwalificeerd.
In het vierde voorbeeld (d), tenslotte, is het aanleren van een praktijk vanaf het begin
met het leren van een regel verbonden, maar raakt het bewuste verband tussen regel en
praktijk eerder op de achtergrond naarmate de praktijk een automatisme is geworden.
De regel (‘ononderbroken strepen op de weg niet overschrijden’) die bij de autorijles
in het onderdeel ‘theorie’ is geleerd, wordt vervolgens op de weg in praktijk gebracht.
Tekenend voor het menselijk aanpassingsvermogen is dat door de wetgever achteraf
condities kunnen worden geïntroduceerd, waaronder de regel al dan niet geldig is (niet
voor strepen op de meest rechtse wegstrook als de spitsstrook is opengesteld) en het
rijgedrag van automobilisten zich aan deze situatie met een hogere complexiteit blijkt
te kunnen aanpassen.
Deze vier voorbeelden laten zien dat we behoedzaam moeten zijn in de wijze
waarop we ‘regels’ met ‘gedrag verbinden’. Wat in de voorbeelden (a) en (b) is geleerd,
is niet de toepassing van algebraïsche regels of van regels van vakmanschap, maar het
gebruik van technieken die niet zonder meer in de vorm van regels te expliciteren zijn.
Wie aanneemt dat hier de regels primair zijn, bezondigt zich aan wat Robert Brandom
een “formalist fallacy”12 noemt, zoals wanneer je aanneemt dat alledaags redeneren
logica vooronderstelt. In ons taalspel van het vragen om en het geven van redenen
zijn er regels die in vrij concrete termen specificeren welke beweringen mogelijk zijn,
bijvoorbeeld, vanuit de positie ‘het regent’ de bewering: ‘de straten worden nat’. Dat
is primair een bewering, een afleiding uit het een van het ander, die iemand kan doen.
Vervolgens kan in de taal een expressief vocabulaire worden geïntroduceerd dat “will
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let one say (explicitly) what otherwise one can only do (implicitly).”13 De formele
juistheid van de afleiding, bijvoorbeeld geformuleerd als een syllogisme, vloeit voort uit
de materiële juistheid van die afleiding en niet omgekeerd. Maar zo stelt Heath, “people
consistently reverse the order of dependence, mistaking the process of constructing
expressive vocabulary for that of discovering underlying cognitive machinery”.14

Wittgenstein en ‘interne regels’
Voor Wittgenstein is de intersubjectieve praktijk van het taalgebruik te begrijpen
als het in praktijk brengen van ‘interne regels’. Sprekers hoeven de regels van het
taalspel niet als zodanig te kennen. De sprekers maken de betekenis van woorden en
zinsconstructies op uit de wijze waarop deze in alledaagse praktische contexten worden
gebruikt. De interne regels zijn niet rechtstreeks waar te nemen, maar kunnen worden
gereconstrueerd, door waarnemers maar ook door de taalgebruikers zelf, aan de hand
van observeerbare combinaties van spreken en handelen van deelnemers in die praktijk
en de aanvaarding of afwijzing daarvan door anderen die tot dezelfde taalpraktijk
behoren.
Ook in de uitbreiding van de intersubjectieve praktijk van het taalgebruik naar het
sociale leven (Winch) moet voor de aanname van het bestaan van een voor het handelen
relevante regel ‘incorrect’ van ‘correct’ handelen te onderscheiden zijn. Bij Winch gaat
de intersubjectiviteit van het criterium dat daarbij wordt gehanteerd een heel eind in de
richting van een gedeelde, vaste standaard. Daarmee gaat hij verder dan Wittgenstein
zelf die daarover veel sceptischer is. Wittgenstein benadrukt dat handelingen zelf geen
‘interpretaties’ van een regel zijn en dat het ‘volgen van een regel’ zelf een praktijk
is.15 Analoog aan de natuurkundige die lichtverschijnselen beter kan verklaren als hij
naast elkaar gebruik maakt van de dubbele opvatting van licht-als-trilling en licht-alsdeeltje, gebruikt Wittgenstein ‘praktijk’ en ‘het volgen van een regel’ naast elkaar om
taalgebruik te analyseren. Als hij stelt dat we ‘eenvoudige regels blindelings volgen’,
dan betekent dit dat het zinvol kan zijn handelen in termen van het volgen van een regel
te beschrijven zónder dat deze beschrijving impliceert dat het kennis van de regel zou
zijn die de actor competent maakt – de kennis is de competentie.16
Liesbeth verwijt Wittgenstein inconsistentie in zijn gebruik van het begrip ‘regel’:
“is it a habit in a social practice or is it a standard by which this practice can be
evaluated?”.17 Als we even het bezwaar daar laten dat een regel uiteraard niet identiek
is aan een gewoonte, zou het antwoord moeten zijn: beide, waarbij de kern van de
zaak is dat elk van beide zonder de ander niet in deze vorm zou bestaan. Zowel wat
‘regelmatig’ als wat ‘onregelmatig’ handelen is, kan alleen worden vastgesteld met het
oog op een bepaalde regelmaat, met het oog op een normativiteit die impliciet is in de
praktijk.18
Laten we, in aansluiting op voorbeeld (d) hierboven, opnieuw het wegverkeer als
voorbeeld nemen. Rechts rijden is een gewoonte die zozeer is ingesleten, dat weinig
automobilisten zich tijdens het sturen een bewuste voorstelling zullen maken van
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de desbetreffende regel. Anticiperen op de mogelijkheid dat je op de andere rijbaan
mogelijk door een tegenligger zou worden geraakt, is een voorstelling die in de door
interdependentie bepaalde praktijk van het wegverkeer eerder richtinggevend zal zijn
voor het rijgedrag. Juist dankzij haar institutionalisering in de collectieve praktijk van
ons rijgedrag is de norm zelf achter de coulissen verdwenen, maar dit alles betekent
niet dat het niet zinvol zou zijn van het ‘volgen van een regel’ te spreken. Er kunnen
zich altijd weer situaties voordoen waarin de norm zelf ook weer in discussies over de
evaluatie van rijgedrag wordt gemobiliseerd. Dat gebeurt zelfs meer systematisch als,
zoals geschetst in het voorbeeld (d), de condities voor de toepasselijkheid van een regel
tussentijds worden gewijzigd: de praktijk van het rijden op spitsstroken haalt de regel
‘ononderbroken strepen niet overschrijden’ uit de coulissen en vergt dat automobilisten
de condities waaronder die regel geldt specificeren door in het licht van de regel hun
praktijk aan te passen. Het is dus niet alleen de externe regelmatigheid van gedrag
(die kan massaal zijn, maar ook beperkt), maar ook de mogelijkheid handelen met
een beroep op een regel te evalueren (ook als die mogelijkheid vrijwel nooit wordt
geactualiseerd) die het in combinatie zinvol maken van ‘regelgeleid’ gedrag te spreken.

Is gezag een voorwaarde voor regels?
In de kentheorie onstaat een probleem van oneindige regressie als het vaststellen van
handelen zijnde ‘correct’ of ‘incorrect’ los van een sociale context van de praktijk
geschiedt. Wordt het handelen geëvalueerd aan de hand van de regel R1, dan moeten
we vaststellen dat de kenmerken van het handelen beantwoorden aan de in de regel
opgenomen voorwaarden. Echter, om te bepalen of die vaststelling correct is gedaan,
hebben we een regel R2 nodig. Deze bepaalt onder welke voorwaarden die kenmerken
als vervulling van de voorwaarden van R1 mogen worden opgevat. Maar om vast te
stellen of die regel R2 correct is toegepast, hebben we een regel R3 nodig…. enzovoort.
Op dezelfde wijze komt Liesbeth ten onrechte uit op de conclusie dat ‘gezag’ een
onmisbare voorwaarde zou zijn voor het bestaan van regels, omdat alleen vanuit een
gezagspositie incorrect gedrag te corrigeren zou zijn.
Als we de vraag echter sociologisch – en niet kentheoretisch – benaderen en
aannemen dat mensen elkaar wederkerig intentioneel handelen toeschrijven en dat
bovendien sanctioneren al naar gelang de ander correct dan wel incorrect handelt, dan
blijkt dat deze oneindige regressie zich in de praktijk niet noodzakelijkerwijs hoeft voor
te doen. Stel we hebben twee personen, A en B, die participeren in eenzelfde sociale
praktijk. Het handelen x van A wordt geëvalueerd door B en A weet dat. A verwacht
dat, als hij x doet en zich daarmee correct gedraagt ten opzichte van B, B zijn gedrag
positief zal sanctioneren; blijft deze positieve sanctie van B uit, dan zal A op zijn beurt
B, nu negatief, sanctioneren. Het resultaat is normatieve interactie tussen A en B zonder
een derde sanctionerende ‘gezagsdrager’. Zoals Heath stelt:
As a result, when sanctioning is reciprocal, two agents can each act in a way
that confers normativity on the actions of the other, and this, by extension,
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confers normativity back on their own actions. […] In particular, because
everyone engages in a normative assessment of everyone’s conduct, everyone
has no choice but to adopt such an assessment of his or her own conduct (at least
implicitly). Thus it is plausible to suggest that ‘original normativity’ inheres in
the practices of a community in which everyone sanctions everyone else, and
sanctioning conduct is itself sanctionable conduct.19
Een ‘oorspronkelijke normativiteit’ ontstaat in een situatie waarin sprake is van een
werkelijke interdependentie tussen betrokkenen. Zo ontstaat ook de voorwaarde dat
sancties effectief kunnen zijn, dat wil zeggen, dat zij daadwerkelijk repercussies hebben
voor de levenskansen van participanten in de desbetreffende gemeenschap. In die
situatie is geen ‘derde’ gezagsdrager nodig om de ‘normativiteit inherent in de praktijk’
(in de niet-reductionistische pragmatisme-opvatting van Brandom) overeind te houden.
Een voorbeeld: in de laatmiddeleeuwse en vroegmoderne Nederlandse
plattelandssamenleving gingen jongeren vanaf hun tiende tot veertiende jaar als knecht
of meid in dienst bij een andere boer, meestal een die een familieband had met hun
ouders. De machtsongelijkheid in de gezagsverhouding tussen boer en dienstmeid/
knecht werd gecompenseerd door normen van behoorlijk gedrag die onder meer
betrekking hadden op het verstrekken van onderdak en voedsel, op werk- en rusttijden,
op de straffen die bij wangedrag van de meid of knecht toelaatbaar waren en op de
verplichtingen van de boer bij ziekte van de meid of knecht. Deze normen werden
in belangrijke mate nageleefd, omdat deze boeren zich in een situatie bevonden van
interdependentie met een hoge mate van wederkerigheid. Voor het realiseren van hun
levenskansen waren ze afhankelijk zowel van goede contacten met hun familie als van
hun reputatie: wie een slechte naam had, slaagde er niet meer in knechten te werven
en werd daar, zeker in de oogsttijd, economisch door geschaad. Bovendien hadden
ze doorgaans zelf kinderen waarvan ze wensten dat die elders goed zouden worden
behandeld.
Een tweede voorbeeld van een regelgeleide praktijk die zonder een specifieke
gezagshebber kan bestaan, is de wachtrij (‘queuing’). Ook deze praktijk laat zien dat,
onder bepaalde voorwaarden, waaronder interdependentie en wederkerige erkenning van
‘burgerschap’, ook zonder specifiek handhavend gezag een normatieve orde mogelijk
is, op basis van een ‘geleefde’, maar niet geverbaliseerde laat staan geformaliseerde
norm.20
Een gezagsverhouding is dus een mogelijke, maar geen noodzakelijke voorwaarde
voor het bestaan van regels. De stabiliteit van een regelgeleide praktijk is wel sterk
afhankelijk van institutionele voorwaarden, maar daarvoor is een verhouding van
verticale interdependentie geen noodzakelijke voorwaarde.

Regels en voorspelbaarheid van gedrag
De kritiek van Liesbeth21 op die zogenaamde van onderop ontwikkelde normativiteit
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houdt ook verband met de voorspelbaarheid van handelen die je daarop zou moeten
kunnen baseren. Zij stelt dat daar niets van terechtkomt. Wil je van een ander op aan
kunnen, dan kunnen symbolische en met name rituele elementen niet worden gemist.
Zij geeft het voorbeeld van een ‘eed’; daarvan is alleen een abstracte (doen wat je
zegt), maar niet een empirische definitie (in termen van waarneembaar gedrag dat op
de eed volgt) mogelijk. Een eed mag zo wel een (abstracte) ‘duidelijkheid’ scheppen,
maar of dat je helpt in het voorspellen van daadwerkelijk gedrag lijkt mij ook dan sterk
van de sociale context afhankelijk te zijn. Bovendien doet zich, als je vast wilt stellen
of een bepaalde praktijk mag gelden als de vervulling van de bij de eed geformuleerde
belofte, opnieuw een probleem van regressie voor. Om die reden benadrukt Winch dat
zinvol, symbolisch handelen zich juist kenmerkt doordat de actor committed is om
in de toekomst eerder op de ene dan op de andere manier te handelen. Deze intentie
zorgt ervoor dat je in ieder geval ten dele weet wat je empirisch kunt verwachten. Het
gaat ons immers niet goed af ons systematisch anders te gedragen dan we beloven te
doen: als wij steeds anders zouden handelen dan eerder te hebben aangegeven, zouden
de woorden hun betekenis verliezen. Heath wijst erop dat een wereld waarin mensen
overwegend valse overtuigingen hebben, hoewel logisch niet onmogelijk, cognitief
ontoegankelijk is: “It is a brute fact about us that we interpret one another charitably.”22
Bovendien leidt een commitment, in een situatie waarin sociale sancties te verwachten
zijn, tot een beperking van de handelingsopties die een actor vervolgens nog legitiem
ter beschikking heeft. Ook zonder (juridisch) ritueel kan sociaal handelen dus resulteren
in commitments die de voorspelbaarheid van daarop volgend handelen substantieel
vergroten.

Conclusie
Dat participeren in een praktijk het volgen van (informele) regels impliceert, is niet
een inconsistente, maar een zinvolle benadering van de praktische werkelijkheid, zij
het dat het regelbegrip daarbij nogal eens te ‘losjes’ wordt gehanteerd. Brandom’s
notie van expressive vocabulary lijkt, in de interpretatie die Heath daaraan geeft, in dit
belangrijke vraagstuk helderheid te verschaffen.
‘Informele regels’ functioneren alleen stabiel als de institutionele voorwaarden
voor hun handhaving in voldoende mate voorhanden zijn – met name dàt element is
door de ‘beweging van de jaren zestig’ ernstig miskend. Wanneer interactiesituaties
in ogenschouw worden genomen, blijkt dat ‘gezag’ daarvoor géén noodzakelijke
voorwaarde is.
Omdat Liesbeth Huppes het bestaan van informele normen afwijst, komt een
intrigerende en nog steeds omstreden vervolgvraag niet aan de orde – en die zal ook
hier onbehandeld moeten blijven: aan welke voorwaarden moeten informele normen
voldoen om tot het recht te mogen worden gerekend.
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