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Denken in een tijd van sociale hypochondrie

Willem Schinkel (2007), Denken in een tijd van sociale hypochondrie. Aanzet tot een theorie 
voorbij de maatschappij, Kampen: Uitgeverij Klement, 517 pp.

De Rotterdamse socioloog Willem Schinkel 
heeft een buitengewoon belangwekkend, 
on-Nederlands boek geschreven. Waar de 
meeste Nederlandse sociologen hun kracht 
zoeken in empirische studies met relatief be-
perkte theoretisch-sociologische, laat staan  
sociaal-filosofische ambities, daar is Schinkel 
bij uitstek een theoretisch socioloog, die de 
empirie vooral benut als onderbouwing voor 
een geheel nieuwe, eigen, conceptuele soci-
ologische orde. [Ik weet het, ook het onder-
scheid theorie en empirie is volgens Schinkel 
conceptueel naïef en volslagen achterhaald]. 
Schinkel heeft een briljant boek geschreven 
waarin hij met behulp van veel zelfgemunte 
begrippen een scherpe tijdsdiagnose stelt: 
we leven in sociaal-hypochondrische tijden 
en dat blijkt met name in het debat over mi-
granten en ‘integratie’. [Ik weet het, alleen 
al het hanteren van de term integratie, zo 
laat Schinkel overtuigend zien, gaat uit van 
een assimilationistische maatschappijopvat-
ting: migranten zouden in een bestaand ge-
heel moeten integreren en worden aldus al 
a priori tot buitenstaanders gemaakt]. [Ook 
de term maatschappij moeten we volgens 
Schinkel niet meer hanteren, niet omdat hij 
het met Margaret Thatcher eens zou zijn dat 
er slechts individuen zijn – there is no such 
thing as society! –, maar omdat sociologen 
die over de maatschappij of de samenleving 
spreken gevangen zijn in een organicistisch 
denken over een ‘sociaal lichaam’.]

Inderdaad, het is een beetje een vermoei-
end, of beter: een veeleisend boek, omdat Wil-
lem Schinkel in alle opzichten een radicale 
denker is: hij redeneert en analyseert scherp-
zinnig en meedogenloos en is niet tevreden 
met de gemakzucht van veel sociologische 
analyses die simpelweg de centrale termen 
van het beleid reproduceren. Schinkel vindt, 
en dat lijkt me een adequaat vertrekpunt, dat 
ook de termen waarin de sociologische ana-

lyse wordt gepleegd, kritisch moeten worden 
onderzocht en liefst opnieuw uitgevonden. 
[Ja, ik weet het, ook de term kritisch moeten 
we volgens Schinkel kritisch hanteren]. In 
mijn eigen woorden, we moeten afstand cre-
eren tussen de sociologische taal enerzijds 
en die van het beleid en het publieke en po-
litieke debat anderzijds, anders lopen we het 
risico het dominante discours te reproduce-
ren en blijven we gevangen in de veronder-
stellingen van beleidsmakers. Dat is ook een 
van de centrale verwijten van Schinkel aan 
onderzoekers op het gebied van ‘integratie’, 
zoals Koopmans, Dagevos en Hagendoorn 
en Sniderman (Scheffer vindt hij zo onder 
de maat dat hij slechts tevreden vaststelt dat 
deze, althans onder sociologen, niet al te  
serieus wordt genomen).

In een recensie van een standaard socio-
logieboek, zou ik eerst samenvatten wat het 
onderwerp van het boek is, welke vragen de 
auteur zich stelt en wat zijn of haar belang-
rijkste bevindingen zijn. Dat is met dit boek 
echter volslagen onmogelijk: er zijn maar 
weinig publieke en sociologische debatten 
waar de auteur niet aan raakt. In die zin is 
het een beetje een overspannen boek: alles 
lijkt gezegd te moeten worden. Om het boek 
recht te doen zou ik eigenlijk twee recensies 
moeten schrijven want het vuistdikke boek 
bevat minstens twee boeken. Een boek be-
treft de conceptuele en theoretische ambitie 
om de sociologie te vernieuwen (een socio-
logie die in een ‘verrotte staat’ zou verkeren 
volgens de auteur); een ander boek behan-
delt zijn analyse van het ‘integratiedebat’ 
zoals dat met name in Nederland wordt ge-
voerd en in Schinkels ogen geheel ontspoord 
is. Hij schrijft zelf ook aan het begin van zijn 
boek dat de lezer afhankelijk van interesse 
en voorkeur ongeveer de helft van de hoofd-
stukken kan overslaan. Maar eigenlijk vind 
ik dat Schinkel zichzelf daarmee tekort doet 
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want juist in de verwevenheid tussen zijn 
conceptuele creaties (sociale hypochondrie, 
agranormativiteit, autovampirisme, cultu-
risme, terranormativiteit) en de bijdrage die 
Schinkel levert aan een andere manier van 
denken over migratie en incorporatieproces-
sen [Ik weet het, fout, want incorporatie gaat 
weer uit van een gegeven sociaal lichaam] 
schuilt zijn grote kracht.

Om de lezer een beeld te geven van de 
rijkdom en eigenzinnigheid van dit boek zal 
ik daarom stilstaan bij beide boeken in zijn 
boek en trachten om deze in samenhang te 
bespreken: wat is de betekenis van Schin-
kels’ tijdsdiagnose (sociale hypochondrie) in 
relatie tot zijn bijdrage aan de vernieuwing 
van de sociologie?

Niet weten wat integratie is, geen mening 
hebben over ‘de’ integratie, het is maar wei-
nig Nederlanders gegeven. Ook van sociolo-
gen wordt voortdurend gevergd dat ze kun-
nen vertellen hoe het met ‘de’ integratie gaat. 
In dat verband een kleine anekdote. Ooit, 
het lijkt al weer lang geleden, mocht ik als 
medewerker van het Verwey-Jonker Insti-
tuut onderzoek doen voor de onvolprezen 
commissie-Blok (ingesteld om na te gaan 
waarom het integratiebeleid ‘gefaald’ had). 
Toen we met de commissie de conceptversie 
van ons rapport bespraken, was het enige 
punt van kritiek dat we nergens een definitie 
gaven van ‘integratie’. Ons antwoord, dat het 
niet aan ons was om die definitie te geven en 
sterker nog, dat de term lange tijd nauwelijks 
in zwang was en vervolgens voortdurend an-
dere betekenissen had in het politieke debat 
(en dat we dat keurig hadden gereconstru-
eerd in ons rapport), maakte de commissie 
tamelijk wanhopig, overtuigd als zij was 
dat er een probleem was met ‘de’ integratie. 
Waar Willem Schinkel er – terecht – op wijst 
dat integratie een semantische geschiedenis 
heeft doorgemaakt, daar dachten de leden 
van de commissie-Blok dat ze voor eens en 
altijd konden vastleggen wat integratie is dan 
wel zou moeten zijn. Het leidde vervolgens 
tot een zeer tijdgebonden, in de termen van 

Schinkel, ‘culturistische’ omschrijving door 
de commissie-Blok, met volzinnen over 
waarden en normen die we in Nederland 
noodzakelijk met elkaar delen. Dat veel po-
litici zo zeker, zo onreflexief en a-historisch 
denken te weten wat integratie is, zou voor 
wetenschappers een extra aansporing moe-
ten zijn om Schinkels analyse van het debat 
ter harte te nemen en te bezien hoe je, door 
conceptueel afstand te bewaren, tot effectieve 
sociologische analyse in staat bent. Sociolo-
gen moeten niet de politieke termen, laat 
staan de gangbare indicatoren van het beleid 
overnemen, maar kijken naar de veronder-
stellingen van de dominante termen, en de 
effecten van het gebruik analyseren.

Dat nu heeft Willem Schinkel op voor-
treffelijke wijze gedaan. Denken in een tijd 
van sociale hypochondrie is een proeve van 
sociale diagnose van een auteur die zichzelf 
en zijn lezers zeer serieus neemt. Maar wat 
voor type sociologie/sociale diagnose bedrijft 
hij nu precies en hoe serieus neemt hij het 
werk van collega’s in zijn metasociologische 
analyse [oeps, weer een foute term, Schin-
kel zou nooit over metasociologie spreken]? 
Juist omdat het integratiedebat zijn casus is, 
verdient deze vraag extra aandacht; niet al-
leen inhoudelijk, maar ook qua gehanteerde 
wetenschappelijke stijl. Recentelijk is de bij-
drage van nogal wat academici juist in deze 
discussie vaak immers tamelijk bedroevend, 
dat ben ik met Schinkel eens. Reading for the 
best lijkt als academisch principe nauwelijks 
meer te worden gebezigd. Schinkel daarente-
gen doet dat wel, door voorbeeldige ‘lezingen’ 
van talloze filosofen en sociologen, waaron-
der notoir moeilijke zoals Niklas Luhmann. 
Dat is een enorme prestatie – het boek kan 
dan ook worden gelezen als een reconstruc-
tie van een paar eeuwen sociologie en sociale 
filosofie. Maar Schinkels stijl is soms ook bij-
tend, sarcastisch en diskwalificerend; hij lijkt 
dan zelf niet altijd het beste te willen zien in 
zijn tegenstanders. Toch – vind ik – moeten 
we dat wel proberen. Ook de eerder genoem-
de sociologen (inclusief Scheffer), die zich 
inderdaad bezondigen aan de ergste vormen 
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van culturisme, moeten we proberen te be-
grijpen en te waarderen. Schinkel is op zijn 
sterkst als hij dat wél doet, van hun fouten 
leert en eigen concepten ontwikkelt.

En concepten ontwikkelen, dat doet hij. 
Daardoor is het een propvol, soms wat her-
metisch boek geworden. Toch is reading for 
the best in dit geval niet zo moeilijk, want het 
is een goed boek. Schinkel ontwikkelt socio-  
logisch gereedschap om zich los te maken 
van de begrippen waarin het debat gevoerd 
wordt, met name de paradoxale kwestie dat 
het beleid gericht op ‘integratie’ in de samen-
leving, buitenstaanders effectief uitsluit. In 
deze diagnose staat de goedgemunte term 
‘sociale hypochondrie’ centraal; het is een 
adequate karakterisering van een zekere 
zwaarmoedigheid, zwaarlijvigheid [ fout, dat 
is immers weer denken in termen van het 
sociaal lichaam] die in Nederland heerst; een 
samenleving [ fout] die geen richting meer 
kent maar wel geobsedeerd is door groei 
– die obsessief het heden beziet, bevoelt, 
bevraagt en daarmee een sterke hang krijgt 
naar het verleden (dat wordt voorgesteld als 
beter, harmonischer, homogener). In mijn 
eigen woorden: we leven in zekere zin in een 
nostalgische tijd, iedereen heeft heimwee, 
ook al omdat velen zeggen zich niet meer 
‘thuis’ te voelen. In het debat draait het meer 
en meer om een gebrek aan thuisgevoel, om 
een gevoel aan ontheemding. Met name bij 
autochtonen [ fout] die het eerste en oudste 
recht op ‘thuis’, op de grond claimen, zo 
fraai verwoord door Schinkel met ‘terranor-
mativiteit’. Zij willen dat gasten zich ener-
zijds aanpassen, maar anderzijds zullen die 
gasten altijd gast blijven. In de heersende  
sociaal-hypochondrische stemming wordt 
de gasten stevig duidelijk gemaakt wat de 
nationale normen en waarden zijn. Deze 
worden enerzijds historisch gefundeerd 
(canon, nationaal geschiedenismuseum) 
maar anderzijds zijn ze verrassend modern, 
of althans, van zeer recente datum: met 
name vrouwen- en homo-emancipatie wor-
den immers als ultieme bewijzen van Hol-
landsheid opgevoerd.

Toch roept Schinkels’ fraaie sociale diag-  
nose ook vragen op. Hoe ziet het bijvoor-
beeld met de ‘temporaliteit’ van deze hypo-
chondrie? Hoe royaal of specifiek is Schin-
kels diagnose? Geldt zij alleen Nederland, 
alleen voor Nederland anno 2007? Schin-
kels datering luidt: vanaf 2000, waarbij hij 
‘rest-marxistisch’ een link suggereert met 
de economische neergang van die tijd. Maar 
hoe adequaat is deze datering? Discursieve 
veranderingen richting assimilatie en con-
ceptualiseringen van nieuwkomers als bui-
tenstaanders zijn in Nederland toch al tra-
ceerbaar in de jaren negentig van de vorige 
eeuw?

Hoe dit ook zij, sociale hypochondrie kan 
opkomen als er geen toekomstbeelden, geen 
idealen meer zijn, als de aandacht zich mas-
sief op het heden richt. In de woorden van 
Schinkel: ‘We zijn te bang om onze idealen 
te verwoorden – waar zouden we in deze tijd 
aan beginnen? – en zadelen daarom de ander 
op met de ondankbare taak eeuwig “buiten” 
te blijven.’ Maar, zo vraag ik me af, is dat  
hodiecentrisme (met een vleugje nostalgie) 
per se aanleiding tot en een voldoende ver-
klaring voor de zwaarmoedigheid? Het gekke 
is namelijk dat er – in reactie op migranten – 
tegelijkertijd sprake is van verheerlijking, 
van vreugdevolle idealisering van het heden; 
door de ‘nieuwkomers’ lijken we ons (einde-
lijk?) te realiseren hoe ideaal het hier (nog) 
is. Deze tijd lijkt soms wel één grote zelf-  
felicitatie; we hebben zelfs een politieke par-
tij die Trots Op Nederland is. Als ‘Nederland 
gidsland’ geen linkse connotaties zou heb-
ben, zou rechts Nederland het nu letterlijk 
zo formuleren: wij gidsen de achterblijvers 
naar de moderniteit.

Velen menen dat we in Nederland in een 
ideale wereld leven maar, en daarin heeft 
Schinkel wel enigszins gelijk, in plaats van 
dat dit louter tot collectieve vrolijkheid stemt, 
hebben sommigen een zwaar gemoed, wel-
licht ook omdat zij vrezen dat het feest over 
is, dat er veel te verliezen is, et cetera. Het 
is naar mijn idee echter niet per se de obses-
sie met het heden die droevig stemt, maar 
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de idealisering ervan die inderdaad tot een 
soort bevriezing van hic et nunc leidt en 
tot een visie op de toekomst waarin het al-
leen maar minder kan worden. Het huidige  
Nederland wordt door linkse en rechtse na-
tionalisten dolenthousiast omarmd – als een 
dikke identiteit waaraan nieuwkomers zich 
hebben aan te passen. Des te raadselachtiger 
is het hoe onder andere Bolkestein, Marijnis-
sen en Scheffer kunnen menen dat “migran-
ten niet weten waarin ze moeten integreren”, 
terwijl de kwestie mij, met Schinkel, veel eer-
der lijkt te zijn dat er nodig enige gaten in het 
zeer robuuste bouwwerk van de Nederland-
se identiteit moeten worden geschoten, een 
hecht bouwwerk dat maakt dat nieuwkomers 
per definitie buitenstaanders blijven.

Dit leidt wel tot een laatste vraag met be-
trekking tot Schinkels sociale diagnose, na-
melijk naar haar eigen normativiteit. Als we 
het heden in Nederland niet willen idealise-
ren en daarmee essentialiseren (“zo doen we 
dat hier”; “dit is ‘de’ nationale identiteit” -> 
exit Maxima), betekent dit dan dat we mach-
teloos staan in waarderingskwesties, in con-
flicten tussen mensen en tussen groepen, in 
strijd om normen en waarden? Dat lijkt me 
niet, maar Schinkel zou verder moeten uit-
werken waarom zijn positie niet kwetsbaar 
is voor het relativismeverwijt. Of, preciezer: 
als ik zijn positie in eigen woorden samenvat 
tot stellingen zoals: “slechts sommige isla-
mitische migranten nemen het niet zo nauw 
met vrouwenrechten”, “we moeten ons geen 
keuze laten opdringen tussen seksuele of reli-
gieuze rechten”, dan mogen deze uitspraken 
weldadig ogen in de hysterie van het Neder-
landse debat, maar zijn bij nader inzien toch 
iets te gemakkelijk. In plaats van de proble-
men vooral kleiner te maken, te relativeren, 
zo niet te bagatelliseren, zou ik liever zien 
dat Schinkel uitwerkt op grond waarvan we 
stelling kunnen en moeten nemen in soms 
moeilijke en pijnlijke botsingen tussen bij-
voorbeeld religieuze en seksuele rechten. En 
als hij vindt dat sociologen geen stelling hoe-
ven te nemen, zou hij behulpzaam kunnen 
zijn bij het verhelderen van wat meer en wat 

minder serieuze waardenconflicten zijn, en 
hoe de samenleving [ fout] op verschillende 
manieren met dergelijke conflicten om kan 
gaan (waarvan de assimilationistische er dus 
maar één is).

Nog kort over de ‘verrotte staat van de so-
ciologie’ (p. 183) [alsof dat geen organicisti-
sche metafoor is, Schinkel!]. Dit lijkt me een 
Schinkeliaanse overdrijving, maar ik ben 
wel negatiever over de situatie van delen van 
de Nederlandse sociologie na lezing van zijn 
boek. Hij presenteert talloze voorbeelden 
van sociologen die zich schuldig maken aan 
culturisme, zoals het hanteren van nationa-
listische indicatoren (een fameus voorbeeld: 
de socioloog Koopmans beoordeelt de inte-
gratie van moslimmigranten in Nederland 
onder andere aan de hand van de mate waar-
in ze minder religieus worden!).

Maar ik zou niet alleen een diskwalifica-
tie van veel integratiesociologie willen lezen 
bij Schinkel. Ik zou ook de vraag beantwoord 
willen zien waarom juist in Nederland de  
sociologie zelf meehelpt aan de constructie 
van migranten als buitenstaanders. Ligt dit 
bijvoorbeeld aan de sterke nexus in Neder-
land tussen wetenschap en beleid die niet, 
zoals sommigen menen, tot propaganda 
van het ‘multiculturalisme’ leidt maar, zoals 
Schinkel laat zien, tot een gedeelde taal en 
consensueel gehanteerde indicatoren die de 
wenselijkheid van assimilatie veronderstel-
len? Dat de beleids- en zelfs de straattaal 
sterk gesociologiseerd is geraakt in Neder-
land (actieve bewoners die over gebrek aan 
‘sociale cohesie’ en de noodzaak van ‘inte-
gratie’ spreken) is mede een effect van deze 
nexus; dat sociologen vervolgens op hun 
beurt die beleidstaal weer overnemen, leidt 
tot een tamelijk vicieuze cirkel. Maar een 
van de materiële redenen waarom dit juist 
in Nederland gebeurt, moet wel worden on-
derkend: meer en meer worden onderzoeks-
vragen direct gedicteerd door de politiek (al 
dan niet via nwo-programma’s). In de vs 
of Frankrijk is dit veel minder het geval en 
wordt ófwel het beleidsdiscours op gepaste 
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afstand ‘bevraagt’, ófwel men ontwikkelt een 
geheel eigen vocabulaire dat nu juist veraf, 
zo niet haaks staat op het beleidsdiscours 
(denk aan de eigenaardige situatie dat juist 
in Frankrijk het differentiedenken zich ont-
wikkelde in de context van een Frans repu-
blikeinse régime dat voor nieuwkomers nog 
veel assimilatiever is dan de Nederlandse). 
Hoe dit ook zij, een andere verhouding tus-
sen academie en beleid in Nederland is drin-
gend gewenst omdat er inderdaad something 
rotten in het integratieonderzoek is.

Maar wat dan, tot slot, zou wel goede 
sociologie zijn? Dat is nog niet een, twee, 
drie uit Schinkels boek te destilleren. Zijn 
kritiek is zo sophisticated, dat het nooit goed 
lijkt te kunnen zijn. Analyses op individueel 
– geaggregeerd – niveau zijn verkeerd (hier 

spreekt Schinkel beeldend over ‘methodo-
logische mensensmokkel’) maar analyses 
op groepsniveau lopen ook al snel het risi-
co van culturisme. Hoe het dan wel moet, 
verdient in zijn volgende boeken meer aan-
dacht. Nu loopt hij een zeker risico vooral  
gelezen te worden als de theoretisch soci-
oloog die laat zien hoe het empirisch niet 
moet. Maar hoe moet het empirisch dan 
wel? Schinkel kan zich verschrikkelijk boos 
maken (zie bijvoorbeeld zijn terecht vernie-
tigende recensie van het boek van Snider-
man en Hagendoorn in Sociologie 3 (3) 416-
421), maar hij moet meer willen zijn dan ons 
kwade geweten […][…][…]. Daarvoor is hij een 
te grote geest.

Jan Willem Duyvendak


