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INLEIDING 

De termen dialectisch en structuur worden tegenwoordig in 
verschillende wetenschappen gebruikt. Geen van beide heeft echter 
een vaststaande betekenis. Binnen eenzelfde wetenschap hanteert 
men vaak de termen in sterk van elkaar afwijkende zin. Vandaar 
dat ze geschikte onderwerpen zijn voor wetenschappelijke symposia. 

Men kan zich uiteraard afvragen of de terminologische onbe
paaldheid niet nog verhoogd wordt door een verbinding van de 
beide termen. Die kans zit er natuurlijk in maar er bestaat ook 
de mogelijkheid, dat deze verbinding een zinvolle combinatie 
inhoudt van diverse betekenissen en daardoor juist een positieve 
terminologische waarde verkrijgt. Naar ik meen is dit het geval 
met de verbinding dialectisch structuralisme in de hier nader 
uiteen te zetten zin van deze terminologie. Daarbij richt ik mij 
ÏIl hoofdzaak op het gebied van de sociale wetenschappen en wel 
in het bijzonder op tussenvelden en gemeenschappelijke gebieden 
van culturele antropologie, sociologie en geschiedenis. 

DIALECTIEK 

De term dialectiek gebruik ik zeker niet uitsluitend voor de 
dialectiek in het Marxisme resp. Hegelianisme, zoals Kenneth 
Boulding dit doet in zijn in 1970 verschenen boek A primer on 
social dynamics, dat als ondertitel draagt : History as dialectics 
and development. 

Hij beperkt de dialectiek tot these-antithese-synthese processen 
en verbindt er in sterke mate een element van conflict aan 1. 

Boulding onderscheidt geen complementaire dialectiek naast de 
antagonistische. 

Bij bekende sociologen van deze tijd als Peter Berger en 
Wilbert Moore vinden we echter een ander gebruik van het begrip 
dialectiek. Peter Berger stelt b.v. de dialectiek tussen enkeling en 
samenleving als centraal thema in zijn met Thomas Luckmann 
geschreven boek The Social Construction of Reality, een dialectiek 
waarin zowel contrast als wisselwerking zijn begrepen 2. Moore 
bezigt de term dialectisch voor de door hem voorgestane 
beschouwingswijze van paarsgewijze tegenstellingen in de inter-

1 Kenneth E. Boulding, A Primer on Social Dynamics, History as 
dialectics and development, New York, 1970, p. 36-37 en p. 52-53. 

2 Peter Berger and Thomas Luckmann, The social construction of 
reslity, New Yok, 1966, Anchor Books edition, 1967, p. 187 en Subject 
Index: Dislectic. 
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4 DIALECTISCH STRUCTURALISME 

pretatie van de samenlevingen. Volgens hem zijn deze tegen
stellingen vaak ten onrechte gezien als exclusief ten opzichte van 
elkaar. Als voorbeeld geeft hij de toekenning van positie in de 
samenleving op grond van criteria buiten de activiteit van de 
betrokkene om (zoals afstamming, leeftijd, sekse) die met de term 
'ascription' wordt aangeduid in tegenstelling tot de verwerving 
van positie door eigen capaciteit en inspanning waarvoor de term 
'achievement' wordt gebruikt. Ook voor deze tegenstelling geldt 
volgens Moore : Emphasis on one alternative in the values and 
norms of any society or group does not dispel or dismiss its 
counterpart. . .. Societies such as our own that emphasize 
achievement always retain elements of ascription 3. 

Dialectiek houdt contrasten in. Deze contrasten kunnen anta
gonistisch zijn van aard maar ook complementair. De erkenning 
van complementaire facetten in de dialectiek naast antagonistische 
is niet iets van de recente tijd. Integendeel. In de westerse cultuur 
komen we daarmee terecht in de klassieke Oudheid. Daar vinden 
we in het begrip dialectiek het heen en weer - zoals in de dialoog -
en het denken van twee polen uit. Bij een figuur, die het denken 
en handelen in het Westen sterk heeft beïnvloed, de kerkvader 
Augustinus, treedt duidelijk een antagonistische dialectiek naar 
voren. Dat is in zijn opvatting over de strijd, gedurende een reeks 
van opeenvolgende tijdperken, tussen de civitas Dei en de civitas 
terrena met aan het einde van de tijd de definitieve vernietiging 
van de laatste. Het is een antagonistische dialectiek die meermalen, 
zowel van niet-marxistische als marxistische zijde, vergeleken is 
met de antagonistische klassenstrijd in de geschied beschouwing 
van Karl Marx 4. 

Maar naast deze antagonistische dialectiek vinden we bij 
Augustinus ook een niet-antagonistische, die veeleer een comple
mentair karakter draagt. Deze dialectiek treffen we met name aan 
in zijn opvatting van de Kerk als een eenheid in tijd en eeuwigheid, 
die tevens sterke tegenstellingen laat zien. Augustinus drukt die 
tegenstellingen en eenheid uit in contrasterende dubbelfiguren, 
zoals in verscheidene publikaties door G. F. D. Locher in de laatste 
tien jaar uitvoerig is uiteengezet. Vooral zijn dit de paren Petrus
Johannes en Martha-Maria. Voor de kerk in de tijd staat de figuur 
van Petrus, voor de kerk in eschatologische zin de figuur van 
Johannes. Ze stellen tevens de vita activa en vita contemplativa 

8 Wilbert E. Moore, Social Change, Foundations of Modern Sociology 
Series, Prentice HaU, New Jersey, 1963, p. 66-67. 

4 Robert Tucker, Philosophy and Myth in Karl Marx, Cambridge 
U niversity Press, Paperback, Second Edition (1961) 1972, p. 23; Ger Harmsen, 
Marx contra de marxistische ideologen, Den Haag, 1968, p. 75. 
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DIALECTISCH STRUCTURALISME 5 

voor, een tegenstelling in eenheid die Augustinus bij voorkeur 
ook weergeeft door de contrasterende dubbel figuur van de 
handelende Martha en de luisterende, schouwende Maria. Beide 
dubbelfiguren omvatten tijd-eeuwigheid en heden-toekomst 5. 

De eenheid in tegenstelling van heden-toekomst geeft Augustinus 
ook weer in het begrip van de hoop. We vinden bij hem de hoop 
als het vooruitgrijpen op de toekomst met tevens erkenning van 
de distantie ten opzichte van die toekomst. De hoop kenmerkt 
zich door het reeds-nu ten aanzien van de toekomst naast de 
sterke overtuiging van het nog-niet. De christelijke hoop grijpt 
vooruit op de eeuwige toekomst maar in het nog-niet blijft tevens 
de distantie bewaard. De kerk is in hope civitas Dei; op aarde 
blijft ze echter tevens corpus perrnixturn waarvan eerst aan het 
einde der tijden blijken zal wie tot de civitas Dei werkelijk behoort. 

Het begrip hoop met zijn intrinsieke tegengestelde aspecten van 
anticipatie en distantie, van reeds-nu en nog-niet, is in actieve 
vorm gericht op de verwerkelijking van de toekomst. Ernst Bloch 
heeft in onze tijd hierop met veel nadruk gewezen, met name in 
zijn Das Prinzip Hoffnung 6. Men kan de toekomst die heden 
wordt ook passief ondergaan en er het beste maar van hopen. 
Maar de hoop in actieve vorm als gericht op de verwerkelijking 
van de toekomst waarna nieuwe toekomsthorizonten zich voordoen 
is daarvan duidelijk onderscheiden. Men kan zeggen, dat deze hoop 
veel meer te maken heeft met de verschuivende horizonten van 
de telkens zich vernieuwende actieve moderne wetenschap. De 
hoop met haar reeds-nu en nog-niet is intrinsiek dialectisch van 
karakter. Hetzelfde geldt ook voor de moderne wetenschap 7. 

De moderne wetenschap houdt in: een nooit voltooide beweging 
van de menselijke geest in zijn ontmoeting met een onuitputtelijke 
werkelijkheid. De wetenschappelijke theorie kan die werkelijkheid 
slechts benaderen maar nooit volledig weergeven. In beginsel is 
daarom het theoretisch wetenschappelijk wereldbeeld onvoltooid. 
Maar in de praktijk zien we ieder complex van theoretisch-

5 G. F. D. L ocher, Hoop, Eeuwigheid en Tijd in d e prediking van 
Augustinus, Wageningen, 1961; Martha en Maria in de prediking van 
Augustinus, Ned. Archief voor Kerkgeschiedenis , XLVI (1963-1964): 2, 
p . 65-86; De 'Hemelse Kerk' in haar aardse toestand volgens Augustinus, 
N ed. Theol. Tijdschrift 21 (1966- 1967), p. 277-301, ihb p. 284 en p. 288-292. 

6 Ernst Bloch, Das Prinzip Hoffnung, Uitgave in twee banden, Frankfurt 
am Main, 1959, o.a. p. 1618 . Zie ook 'Ernst Bloch' in The Encyclopedia 
of Philosophy (Paul Edwards, Editor in Chief), 1967, I, p. 322 over de 
hoop : 'as a vision of a possibility that might be realized. Hope is tension 
toward a future .. .'. 

7 Cf. denkers a ls G. Bachelard en F. Gonseth. Over dialectisering van 
wetenschappelijke begrippen bij hen: C. A. van Peursen, Filosofische 
Oriëntatie, Kampen. 1958, p . 149. Zie voorts: Georges Gurvitch, Dialectique 
et Sociologie, Paris, 1962, p . 17 v.v. 
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6 DIALECTISCH STRUCTURALISME 

wetenschappelijke interpretaties neigen naar een afsluiting. Die 
afsluiting moet telkens doorbroken worden. Dat kan gebeuren door 
eennegatieve opstelling ten aanzien van bepaalde wetenschappelijke 
theorieën. En hierdoor ontstaat er een dialectische ontwikkeling. 
Maar deze dialectiek is er zeker niet per se een van these-antithese
synthese, omdat these èn antithese naast elkaar gehandhaafd 
kunnen worden en we dan met een complementaire dialectiek te 
doen hebben. 

In de omschrijving van de hoop als een dialectische tegenstelling 
van heden en toekomst wordt dikwijls de nadruk vooral gelegd 
op het vooruitgrijpen op de toekomst. De Franse antropoloog 
Lévi-Strauss geeft in zijn bepaling van de "raison dialectique" in 
het algemeen een zwaar accent aan het voortgaand en vooruit
grijpend karakter van deze dialectische rede. In zijn polemiek met 
Sartre over dialectiek en geschiedenis zegt hij: "Pour nous, la 
raison dialectique est toujours constituante: c'est la passerelle sans 
cesse prolongée et améliorée que la raison analytique lance au-dessus 
d'un gouffre dont elle n'aperçoit pas l'autre bord tout en sachant 
qu'il existe, et dût-il constamment s'éloigner 8". 

In belangrijke mate sluit Lévi-Strauss zich aan bij de marxistische 
dialectiek, die een scherpe tegenstelling inhoudt tussen diverse 
structuurniveaus. Wanneer hij in publikaties het heeft over "l'ordre 
des ordres" bedoelt hij geenszins, dat hij uitgaat van een soort 
harmonie tussen de diverse structuurniveaus. Die kunnen, zegt hij, 
wel degelijk in tegenstrijd met elkaar zijn en ze zijn het ook vaak. 
Dat is volgens Lévi-Strauss wat Marx ook bedoeld heeft met zijn 
opvatting over de dialectische inwerking van verschillende 
structuren op elkaar, die we in dit betoog verderop bespreken 9. 

Van de dialectiek uit komen we daarmee echter eerst terecht 
bij de vraag wat het begrip structuur inhoudt. 

STRUCTUUR 

Structuur heeft in ieder geval te maken met een geheel en 
onderdelen, met een samenhangend geheel van elementen en 
betrekkingen tussen die elementen 10. 

Het woord heeft een achtergrond uit de sfeer van het bouwen: 
de bouw van een huis, waarin er een relatie is tussen het geheel 

8 Claude Lévi·Strauss, La Pensée Sauvage, Paris, 1962, p. 325. 
9 Claude Lévi-Strauss, Anthropologie Structurale, Paris, 1958, Index 

s.v. Ordre. 
10 Zie o.a. Jean Viet, Les Méthodes Structuralistes dans les Sciences 

Sociales, Paris-La Haye, 1965, p. 1-2; Edmund Leach, Social Structure, 
the history of the concept, in International Encyclopedia of the Social 
Sciences, 1968, dl. 14, p. 482 v.v. 
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DIALECTISCH STRUCTURALISME 7 

en de onderdelen die verband houdt met de opzet, het ontwerp, 
van het huis. Reeds in oude tijden wordt het begrip structuur 
ook toegepast op de bouw van de taal, zoals in zinsbouw (structura 
verborum). De historische achtergrond van het woord brengt voorts 
de betekenis mee van geheel en delen van een lichaam, van een 
organisme. Het woord structuur fungeert later, los van architectuur 
en anatomie, in de algemene betekenissfeer van orde en potentiële 
orde. Men kan spreken van sociale structuur ten aanzien van 
bestaande samenlevingen, terwijl in de sociale planning de term 
structuurplan gebruikt wordt. In 1970 verscheen in Nederland 
het r apport van de Commissie voorbereiding onderzoek toekomstige 
maatschappij-structuur, bekend als het rapport van de commissie 
De Wolff, die er voorzitter van was 11. 

Verschillen in opvatting over het structuurbegrip kunnen diverse 
kwesties betreffen. In de uiteenzetting hier zal ik vooral aandacht 
geven aan vier gezichtspunten, die met name van elkaar afwijken 
in de wijze waarop structuur en tijd met elkaar worden verbonden. 
Dit zijn: 

Ie het empirisch gerichte structuralisme met nadruk vooral op 
de synchronie; 

2e het structuralisme dat in het bijzonder het accent legt op de 
fundamentele structuren en overwegend achronisch gericht is; 

3e het vooral diachronisch-historisch gerichte structuralisme; 
4e een dominerend op de toekomst gericht structuralisme, dat 

vaak weinig geïnteresseerd is in het als niet meer zo relevant 
beschouwde verleden. 

Ter inleiding op deze onderscheiding van gezichtspunten, die 
door verschillende structuralisten als onverenigbaar werden en 
worden beschouwd, begin ik met een voorval naar aanleiding van 
het grote internationale symposium Anthropology Today, dat in 
1952 in Amerika werd gehouden. De reeds genoemde Franse 
antropoloog Lévi-Strauss bereidde de discussie van dit symposium 
over het belangrijke onderwerp sociale structuur voor door het 
schrijven van een uiteenzetting hierover. Op zijn stuk kwam een 
felle reactie binnen van de oude grootmeester der structuralistische 
antropologie in Engeland, A. R. Radcliffe-Brown. In plaats van 
Lévi-Strauss te herkennen en erkennen als de grote voortzetter 
van de lijn Emile Durkheim-Marcel Mauss, zoals in Nederland in 
dezelfde jaren gebeurde door J. P. B. de Josselin de Jong, toonde 
zich Radcliffe-Brown bijzonder geschokt door het betoog van 
Lévi-Strauss. Hij zag in diens standpunt veeleer een teruggang 

11 Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage 1970. 
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8 DIALECTISCH STRUCTURALISME 

dan een vooruitgang ten aanzien van de door hem zozeer verlangde 
ontwikkeling van de antropologie tot een niet-speculatieve maar 
op empirische gegevens werkende wetenschap, waarvoor hij de 
naam sociale antropologie bezigde. Radcliffe-Brown schreef aan 
zijn jongere Franse collega : As you have recognized I use the 
term 'social structure' in a sense so different from yours as to make 
discussion so difficult as to be unlikely to be profitable 12. 

Wat was het standpunt van Radcliffe-Brown en dat van Lévi
Strauss in deze volgens Radcliffe-Brown tegengestelde visie? Het 
standpunt van Radcliffe-Brown hield in, dat we in de sociale 
structuur te maken hebben met een geheel van sociale relaties. 
Dit geheel is niet van toevallige momentele aard en kan door 
empirische studie worden vastgesteld. In het stuk van Lévi-Strauss 
las hij nu de uitdrukkelijke verklaring, dat de term sociale structuur 
geen betrekking had op de empirische realiteit maar op modellen, 
die ernaar geconstrueerd waren; "Le principe fondamental est que 
la notion de structure sociale ne se rapporte pas à la réalité 
empirique, mais aux modèles construits d'après celle-ci". De sociale 
relaties vormen de grondstof die gebruikt wordt voor de constructie 
van de modellen die de sociale structuur manifest maken 13. 

Voor Radcliffe-Brown was dit een onbegrijpelijke uitspraak. De 
woorden: geen betrekking hebbend op de empirische realiteit, 
vatte hij op als geen betrekking hebbend op de realiteit. Hij zag 
er een terugkeer in tot de voorafgaande fase in de antropologie, 
waarin speculatieve stromingen overheersten en weinig aandacht 
werd gegeven aan de concrete empirische realiteit. Daartoe rekende 
hij het klassieke evolutionisme met zijn diachronisch-historische 
reconstructies, zonder toentertijd te beschikken over betrouwbare 
chronologisch-historische gegevens, en andere antropologische 
richtingen, die op niet minder speculatieve wijze waren gekomen 
tot wereldwijde theorieën over de spreiding en vermenging van 
cultuurkringen en cultuurlagen in zeer oude tijden. Tegenover 
de diachronische-historische benaderingen, die Radcliffe-Brown 
overigens als zodanig niet afwees maar gaarne ondergebracht zou 
zien in een methodisch veel critischer te werk gaande etnologie, 
stelde hij een sociale antropologie als inductieve wetenschap 14. 

12 International Symposium on Anthropology Today, 1952. Twee boeken : 
a. Anthropology Today, A . L. Kroeber ed., Chicago 1953. b. An Appraisal 
of Anthropology Today, ed . by Sol Tax a .o ., Chicago 1953. Voor het citaat 
uit de brief van Radcliffe·Brown zie b. p . 109. 

13 Claude Lévi·Strauss, Anthropologie Structurale, Paris, 1958, p. 305, 
in La Notion de Structure en Ethnologie, Franse bewerking van de bijdrage 
Social Structure in Anthropology Today, zie noot 12. 

14 A. R. Radcliffe·Brown, Method in Social Anthropology, Chicago, 
1958, p . 34 en p. 96. 
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DIALECTISCH STRUCTURALISME 9 

Deze sociale antropologie moest het karakter dragen van een 
empirische studie, zoals de natuurwetenschappen deze kende, en 
voorts comparatief te werk gaan, zoals ook de natuurwetenschappen 
dat deden. Ter toelichting gaf Radcliffe-Brown zijn eigen werkwijze 
in het veldonderzoek bij de oude bewoners van het Australisch 
Continent. "I examine alocal group of Australian aborigines and 
find an arrangement of persons in a certain number of families. 
This, I caU the social structure of that particular group at that 
moment of time. Another local group has a structure that is in 
important ways similar to th at of the first. By examining a 
representative sample of local groups in one region, I can des cri be 
a certain form of structure". Volgens Radcliffe-Brown heeft de 
sociale structuur daarom wel degelijk te maken met de empirische 
realiteit van waargenomen relaties: While for you, social structure 
has nothing to do with reality but with models that are built up, 
I regard the social structure as a reality 15. 

Op deze bewering, dat modellen geen realiteit zouden zijn, en 
op de uitspraak van S. F. Nadel, dat ze abstracties waren, reageerde 
Lévi-Strauss in de discussie van het genoemde symposium als volgt: 
In my mind, models are reality, and I would even say that they 
are the only reality. They are certainly not abstractions, as was 
suggested by Professor Nadel, but they do not correspond to the 
concrete reality of empirical observation. It is necessary, in order 
to reach the model which is the true reality, to transcend th is 
concrete-appearing reality 16. 

Wat Lévi-Strauss hier met nadruk zegt, komt overeen met wat 
hij in zijn Tristes Tropiques schrijft over de drie liefdes uit zijn 
jeugd: geologie, psychologie en marxisme. Deze hadden hem 
getoond, dat de ware werkelijkheid nooit de meest voor de hand 
liggende is: "n'est jamais la plus manifeste". Er is ook een 
discontinuïteit tussen het reële en dat wat men beleeft. Men moet 
eerst afstand nemen van het 'beleefde' om het reële te bereiken. 
Daardoor wordt men vrij om hierna dit beleefde te reïntegreren 
in een objectieve synthese ontdaan van alle gevoelsmatigheid 17. 

Dit fundamentele structuralisme van Lévi-Strauss en anderen 
brengt mede, dat men het beleefde en direct waargenomene 
beschouwt als een van de mogelijkheden van empirische realisatie, 
die in het hiervoor relevante structuurmodel gegeven zijn. Als ik 
een taal bestudeer, moet ik me bewust zijn dat dit een van de 
mogelijkheden is, waarin het algemene model, dat aan de taal ten 

15 Sol Tax a.D., O.C., p . 109. 
16 Sol Tax a.D., O.C., p. 115. 
17 Claude Lévi-Strauss, Tristes Tropiques, P aris, 1955, p. 50. 
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10 DIALECTISCH STRUCTURALISME 

grondslag ligt, tot uitdrukking komt. Als ik me intensief bezig 
houd met een verwantschapsstelsel, moet ik terdege weten, dat 
dit een van de mogelijkheden is waarin 'les structures élémentaires 
de la parenté' (zoals een omvangrijk werk van Lévi-Strauss heet) 
zich manifesteren. Gekende empirische realiteiten maken een deel 
uit van de mogelijkheden, die de potentiële realiteit van het 
structuurmodel inhoudt, vandaar dat modelberekeningen, b.v. van 
mogelijke verwantschaps- en huweIijksrelaties, kunnen leiden zowel 
tot reïnterpretatie van bekende gegevens als tot empirisch onderzoek 
naar mogelijke gegevens, hetgeen een werkwijze is die men ook 
aantreft in de wisselwerking van theoretische en experimentele 
natuurkunde. 

Met het verschil van mening tussen Radcliffe-Brown enerzijds 
en Lévi-Strauss anderzijds over de sociale structuur hangt ten 
nauwste samen, dat ze als pioniers en voorgangers van hun 
structuurbegrip niet dezelfde personen noemen. Radcliffe-Brown 
gaat over Durkheim terug naar Spencer. Diens structuur- en 
functiebegrip is weliswaar niet identiek aan dat van structuur en 
functie met betrekking tot een biologisch organisme maar is er 
wel sterk aan georiënteerd. Geheel in overeenstemming hiermee 
merkte Radcliffe-Brown op, dat er geen identiteit is tussen 
organische en sociale structuur maar dat er wel een zinvolle 
analogie bestaat tussen de beide 18. 

Wanneer Lévi Strauss commentaar geeft op deze opvatting van 
Radcliffe Brown over Spencer als pionier ten aanzien van het 
structuurbegrip, zegt hij het volgende: 'Mais si chez Spencer, dans 
la distinction qu'il fait entre la structure et la fonction dans 
l'organisme social, distinction qu'il tire de la biologie, nous trouvons 
Ie mot, il n'y a pas la chose. Or, dans un même temps existe la 
chose et non Ie mot, chez Lewis Morgan, dans ses travaux sur les 
Iroquois, qu'on commence à connaître peu avant 1850, ou il fait 
une analyse structuraliste en employant ultérieurement Ie ter me 
de système' 19. 

Volgens Lévi-Strauss is de term structuur bij Spencer wel 
aanwezig maar niet de zaak waar het om gaat, terwijl bij Morgan 
juist het omgekeerde het geval is. Lévi-Strauss beschouwt Morgan 
dermate als de grote pionier van wat hij onder structuur verstaat, 
dat hij zijn grote werk Les structures élémentaires de la parenté 
opdraagt: A la mémoire de Lewis H. Morgan. 

18 Roger Bastide ed ., Sens et usages du terme Structure dans les sciences 
humaines et sociales, Janua Linguarum, nr. 16, 's·Gravenhage, 1962, p. 142; 
A. R. Radcliffe·Brown, Structure and Function in Primitive Society, London, 
1952, p. 195 - 'there is a real and significant analogy between organic 
structure and social structure' . 

19 Roger Bastide o .c., p. 143. 

406 



DIALECTISCH STRUCTURALISME 11 

Morgan is vooral bekend gebleven door zijn evolutionistische 
reconstructie van de geschiedenis der mensheid in Ancient Society, 
een boek dat o.a. grote invloed heeft gehad op Engels en Marx 
en in de communistische wereld nog steeds in hoog aanzien staat. 
In antropologische vakkringen, waar een sterke reactie intrad 
tegen het negentiende eeuwse evolutionisme, bleef hij een figuur 
van betekenis door zijn publikaties over de Irokese Indianen 
- hierin zit veel materiaal op grond van eigen onderzoek - en 
zijn pionierswerk op het gebied van de studie der verwantschaps
stelsels, wel het meest bestudeerde onderwerp in de antropologie 
waaraan nog steeds veel aandacht wordt besteed. Het is deze 
Morgan, en niet de negentiende eeuwse evolutionist, die door 
Lévi-Strauss zo hoog wordt gewaardeerd. In de studies over de 
Irokese Indianen kwam de originaliteit van Morgan al naar voren, 
doordat hij het verwantschapsstelsel behandelde als een apart 
systeem, als een aparte structuur. Op dezelfde wijze bestudeerde 
hij later verwantschapsstelsels van een groot aantal samenlevingen 
over de hele wereld en wel op zulk een wijze, dat het mogelijk 
was om van het ene naar het andere stelsel te komen door een 
reeks omzettingen. Lévi-Strauss drukt dit aldus uit: Il isole les 
systèmes de parenté et essaye de trouver un langage commun qui 
soit récurrent dans un grand nombre de sociétés, et tel qu'il soit 
possible de passer de l'une à l'autre par une série de trans
formations 20. Het resultaat van Morgans studie werd neergelegd 
in zijn grote werk van 1870: Systems of Consanguinity and Affinity 
of the Human Family. Daarin herleidde hij een zeer complexe hoe
veelheid van gegevens tot een beperkt aantal systemen of structuren. 

Wanneer Lévi-Strauss in een overzicht van de Franse sociologie 
in de twintigste eeuw de essentiële taak omschrijft van de sociologie, 
formuleert hij deze als de reductie van de concrete complexiteit 
van het gegevene ten einde veel eenvoudiger structuren te bereiken. 
Volgens hem zijn, in latere tijd, studies van Marcel Mauss zoals 
het bekende Essai sur Ie Don uitstekende voorbeelden van dit 
analytische werk. Daarvan blijft Morgan altijd de grote pionier, 
zegt Lévi-Strauss 21. 

Bij hemzelf treffen we een sterke tendentie aan om het 
diachronisch-historisch perspectief ondergeschikt te maken aan een 
ahistorische structurele analyse. Hij ziet de geschiedenisstudie als 
een studie die complementair is aan de zijne: de ene studie ontvouwt 
de waaier van de menselijke samenlevingen in de tijd, de andere 

20 Roger Bastide o.c., p. 143. 
21 La Sociologie au XXe Siècle, Il, Les études sociologiques dans les 

différents pays, publié sous la direction de Georges Gurvitch, Paris, 1947, 
p. 533. 

407 



12 DIALECTISCH STRUCTURALISME 

doet dit in de ruimte. Ondanks deze tendentie naar het achronische 
heeft Lévi-Strauss herhaalde malen betoogd, dat hij in verschillende 
opzichten een sterke invloed van Marx heeft ondergaan 22. 

Met Marx komen we, na Spencer en Morgan, bij een derde 
belangrijke figuur uit de vorige eeuw, die de term of het begrip 
structuur hanteerde. Marx combineert het structuurbegrip met een 
duidelijk diachronisch perspectief in macrohistorische zin. In het 
eerste boek van Das Kapital zegt hij b.v. dat de economische 
structuur - hij gebruikt ook de woorden 'ökonomische Struktur' -
van de kapitalistische samenleving voortgekomen is uit de 
economische structuur van de feodale samenleving 23. 

Het meest bekend maar volgens verscheidene kenners van de 
opvattingen van Marx vaak te los van andere uitspraken 
geïnterpreteerd is de passage over onderbouwen bovenbouw uit 
zijn 'Vorwort zur Kritik der politischen Ökonomie' (1859), die als 
volgt luidt: 'In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens 
gehen die Menschen bestimmte, notwendige, von ihrem Willen 
unabhängige Verhältnisse ein, Produktionsverhältnisse, die einer 
bestimmten Entwicklungsstufe ihrer materiellen Produktivkräfte 
entsprechen. Die Gesamtheit dieser Produktionsverhältnisse bildet 
die ökonomische Struktur der Gesellschaft, die reale Basis, worauf 
sich ein juristischer und politischer Überbau erhebt, und welcher 
bestimmte gesellschaftliche Bewusstseinsformen entsprechen' 24. 

In deze passage werkt duidelijk een oude betekenis van structuur 
als bouwwerk mee tot het geven van de indruk, dat hier door 
Marx een zeer eenzijdige causaliteit van beneden naar boven wordt 
bedoeld in plaats van een wisselwerking in dialectische zin tussen 
verschillende structuren met als uiteindelijk doorslaggevend de 
sociaal-economische orde. Engels en Marx waren zich bewust van 
een wat onjuiste indruk die niet buiten hun eigen toedoen was 
ontstaan. In een schrijven van 1890 heeft Engels dit nadrukkelijk 

22 Zie hierover o.a. G. W . Locher, De antropoloog Lévi-Strauss en het 
probleem van de geschiedenis, Forum der Letteren, 1961, p. 201-216, 
ihb p. 213. .. 

23 Karl Marx, Das Kapital, I, in: Karl Marx, Okonomische Schriften, 
Erster Band, herausgegeben von Hans-Joachim Lieber und Benedikt 
Kautsky, Cotta-Verlag, Stuttgart, 1962, p. 866. Voor Marx, marxisme en 
structuur zie o.a. M. Godelier, Système, structure et contradiction dans 
'Ie Capita!', Les Temps Modernes _ No. 246, 1966 (ook opgenomen in 
Structuralism, A Reader, edited and introduced by Michael Lane, London, 
1970); Alfred Schmidt, Geschichte und Struktur, Fragen einer marxistischen 
Historik, Reihe Hanser 84, 1971; P eter Christian Lutz, Der Strukturbegriff 
in der marxistischen Gesellschaftslehre, in het door hem geredigeerde 
Soziologie und Soziaigeschichte, Sonderheft 16/1972, KöIner Zeitschrift für 
Soziologie und Sozialpsychologie. 

24 Iring Fetscher, Der Marxismus, Seine Geschichte in Dokumenten, 
Band I, München, 1962, p. 154. 
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uitgedrukt door te zeggen: 'Dass von den Jüngern zuweilen mehr 
Gewicht auf die ökonomische Seite gelegt wird, als ihr zukommt, 
haben Marx und ich teilweise verschulden müssen. Wir hatten 
den Gegnern gegenüber das von diesen geleugnete Hauptprinzip 
zu betonen, und da war nicht immer Zeit und Gelegenheit, die 
übrigen an der Wechselwirkung beteiligten Momente zu ihrem 
Rechte kommen zu lassen' 25. 

In het vooral diachronisch structuralisme van Marx moeten we 
er rekening mee houden, dat zijn antagonistische dialectiek van 
klassenstrijd en revolutie niet universeel geldend is maar speciaal 
betrekking heeft op het tijdperk, waarin bij uitstek de produktiewijze 
uiteindelijk domineert in het bestel van de menselijke samenleving. 
Hij deelt dit tijdperk in naar de produktiewijze in progressieve 
perioden. Met name vinden we dit in de uiteenzetting, waarin de 
hierboven aangehaalde passage voorkomt over onderbouwen 
bovenbouw. Marx zegt daar : 'In grossen Umrissen können 
asiatische, antike, feudale und modern bürgerliche Produktions
wei sen als progressive Epochen der ökonomischen Gesellschafts
formation bezeichnet werden. Die bürgerlichen Produktions
verhältnisse sind die letzte antagonistische Form des gesellschaft
lichen Produktionsprozesses, antagonistisch nicht im Sinne von 
individuellem Antagonismus, sondern ein aus den gesellschaftlichen 
Lebensbedingungen der Individuen hervorwachsender Antago
nismus, aber die im Schosse der bürgerlichen Gesellschaft sich 
entwickelnden Produktivkräfte schaffen zugleich die materiellen 
Bedingungen zur Lösung dieses Antagonismus. Mit dieser 
Gesellschaftsformation schliesst daher die Vorgeschichte der 
menschlichen Gesellschaft ab.' 26 

Dan begint volgens Marx de eigenlijke geschiedenis, waarin de 
mens tot zijn bestemming kan komen en waarin niet slechts enkele 
maar alle individuele personen zich zullen kunnen ontplooien in 
vrijheid. De vooruitgang wordt sindsdien niet meer bepaald door 
de exploitatie van mensen door mensen maar door een voortgaande 
wisselwerking tussen mens en natuur. Daarbij wordt de mens 
steeds meer meester van de natuur in plaats van afhankelijk van 
de natuur 27. 

Tucker heeft in zijn boek over filosofie en mythe bij Karl Marx 
er op gewezen, dat er een parallel is tussen de gang van oer
communisme tot eindcommunisme en die van het verloren paradijs 
naar het herwonnen paradijs, zoals we die bij verscheidene 

25 lring Fetscher, O.C., p. 157. 
26 Iring F etscher, O.C., p. 155. 
27 Cf. Ger Harmsen, Marx contra de marxistische ideologen, Den Haag, 

1968, p. 78. 
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christelijke denkers aantreffen. Er is ook een duidelijke overeenkomst 
met de opvatting van de societas als een beginstadium in haar 
ontwikkelingsgang naar een societas als eindstadium op een hoger 
niveau, zoals Morgan dit heeft uiteengezet in zijn Ancient Society. 
Bij Marx overheerst in de beginfase en in de eindfase de 
complementaire dialectiek. In de lange tussenfase van staat en 
klassemaatschappij, de periode met sterke economisch-sociale 
tegenstellingen in antagonistische zin, domineert de antagonistische 
dialectiek. Op deze tijd heeft de uitspraak betrekking in het 
communistisch manifest: 'Die Geschichte aller bisherigen GeselI
schaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen'. 

Uit de vorige eeuw hebben we nu drie hoofdfiguren genoemd, 
die voor het structuralisme in onze eeuw van groot belang zouden 
zijn: Spencer, Morgan en Marx. Maar over hun betekenis bestaat 
zeker geen overeenstemming onder hen, die in de huidige tijd het 
structuurbegrip als een centraal begrip in hun wetenschappelijk 
denken hanteren. We zagen al hoe Lévi-Strauss zich distantieerde 
van de opvatting, dat Spencer een voorloper was van het twintigste 
eeuwse structuralisme. Velen zullen er ook niet aan denken Marx 
als structuralist naar voren te brengen, ofschoon de term en het 
begrip structuur bij hem zeer duidelijk aanwezig zijn. Onder die 
velen zijn met name degenen, die het structuurbegrip in hoofdzaak 
in synchronische zin hanteren. Maar vooral bevinden zich daaronder 
talrijke marxisten in communistische landen. Toen ik in 1964 te 
Moskou op een internationaal antropologencongres een voordracht 
hield over historische en ahistorische antropologie en tengevolge 
van het uitvallen van enige sprekers in de betrokken sectie een 
uitvoerige nabespreking mogelijk werd, kwam daarin uitvoerig 
het moderne structuralisme ter sprake 28. 

Daarbij bleek, dat het structuurbegrip van de sociale weten
schappen nog maar nauwelijks uit de taboesfeer was losgekomen 
en door sommige marxisten nog uiterst fel werd aangevallen als 
antihistorisch enerzijds en inhoudloos formalistisch anderzijds. 
Volgens deze critici werd met het structuurbegrip in de sociale 
wetenschappen zeer vaak het scherp antagonistisch karakter 
verdoezeld van de tegenstellingen binnen de samenlevingen in 
diverse tijden en speciaal in het heden van de kapitalistische landen. 
Terwijl Marx in zijn werk toch duidelijk de term en het begrip 
structuur gebruikt, was structuralisme voor deze marxisten welhaast 
identiek met een ahistorisch structureel-functionalisme in de Britse 
antropologie en de Amerikaanse sociologie, dat veeleer aanpassing 

28 G. W. Locher , Historical and Unhistorical (lees : Ahistorical) 
Anthropology, VIIme Congrès International des Sciences Anthropologiques 
et Ethnologiques (Moscou 1964) vol. IV, Moskou 1967, p . 77-84. 
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en harmonie in het middelpunt stelde dan conflict en revolutie; 
of het betrof een structuralisme, dat zich richtte op fundamentele 
structuren die aan alle samenlevingen ten grondslag lagen, waardoor 
het belangrijke diachronisch-historisch gebeuren van de klassenstrijd 
in de verschillende tijdsperioden vrijwel uit het gezichtsveld 
verdween. 

Dit zeker niet geheel onbegrijpelijke wantrouwen in marxistische 
kringen tegen het moderne structuralisme werd nog versterkt door 
een recente ontwikkeling, die zich met name in het structuralisme 
in Frankrijk ging aftekenen. Deze ging zich eenzijdig richten op 
de toekomststructuur als mogelijk technisch ontwerp en beschouwde 
in dat verband het gebeuren in het verleden en zijn doorwerking 
in het heden als weinig relevant. 

Henri Lefèbvre schreef over het antihistorisch karakter van dit 
structuralisme in een uiteenzetting, getiteld 'Réflexions sur Ie 
structuralisme et l'histoire'. Dit structuralisme baseert zich volgens 
hem op het begrip van "l'homme structural". Daarover zegt hij: 
'eet homme structural, c'est l'homme de Ia technique et de Ia 
technicité, car la technique serait l'essence de toute création' 29. 

DIALECTISCH STRUCTURALISME 

Bij nadere beschouwing van de vier gezichtspunten - globaal 
genomen: synchronisch, achronisch, diachronisch en op de toekomst 
gericht - blijken deze in de praktijk minder scherp gescheiden 
dan vaak wordt voorgesteld. We treffen nogal eens meer dan één 
der genoemde gezichtspunten aan bij dezelfde structuralist, zodat 
we veeleer van onderscheiden dan van gescheiden gezichtspunten 
en richtingen moeten spreken. 

We dienen eerst een veel voorkomende onjuistheid te signaleren, 
die zich zeker niet alleen bij marxistische denkers voordoet. Dit 
is de opvatting, dat synchronisch zou inhouden ahistorische 
benadering zo niet antihistorische. Evans-Pritchard, een van de 
hoofdfiguren in de Engelse antropologie uit de generatie na 
Radcliffe-Brown en Malinowski, noemt deze beide leiders van het 
structuralisme resp. functionalisme als 'extremely hostile to 
history' . En dan te bedenken, dat Malinowski speciaal door toedoen 
van de historicus Huizinga buitenlands lid van de Kon. Ned. 
Akademie van Wetenschappen werd. Radcliffe-Brown en Malinowski 
hebben zich ongetwijfeld beiden scherp verzet tegen de speculatieve 
diachronische macrohistorie in evolutionistische resp. diffusionis
tische zin, die de aan hen voorafgaande antropologie kenmerkte. 

29 Henri Lefèbvre, R éflexions sur Ie structuralisme et l'histoire, in 
Cahiers Internationaux de Sociologie. XXXV, 1963, p. 6. 
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Radcliffe-Brown stond echter een splitsing voor van een compara
tieve sociale antropologie enerzijds en een etnologie als kritische, 
historisch werkende, antropologie anderzijds. Wat Malinowski 
aangaat, die liet zich vrij schamper uit over 'antiquarian 
anthropology' en voegde in zijn latere studiën over de dynamiek 
van cultuurverandering pas naderhand een kolom toe aan zijn 
analytisch schema, die betrekking had op het gereconstrueerde 
verleden . Maar zijn beschrijving van de Trobriandse samenleving, 
zoals in de Argonauts ofthe Western Pacific, was typisch functioneel 
en monografisch, beide kenmerkend voor de historische methode, 
zoals de Franse historicus H . Hauser die aan het begin van deze 
eeuw uiteenzette in zijn bijdrage tot de onderscheiding van 
geschiedenis en sociologie. Met veel sarcasme wees Lévi-Strauss 
er indertijd op, dat deze positie van de historici: functionalistisch 
en monografisch werkend, letterlijk teruggevonden werd juist bij 
antropologen, die zich in hun vak tot de tegenstanders van de 
historische methode verklaarden. Hoe dit ook zij, Huizinga 
herkende in Malinowski een verwante geest in de synchronisch
historische uitbeelding van een samenleving in beweging, zoals hij 
die eveneens bewonderde bij Burckhardt in diens weergavp van 
de cultuur der Renaissance als een cultuur sui generis, en zoals 
hij die zelf ook nagestreefd had in zijn Herfsttij der Middeleeuwen, 
waarvan hij later de titel enigszins betreurde. Met Malinowski had 
Huizinga ook een tendentie gemeen naar het ahistorische. Bij 
Malinowski kwam die tot uiting in de relatie van cultuur en 
fundamentele behoeften van de mens en bij Huizinga in zijn 
beroemde bijdrage tot de algemene cultuurwetenschap, zijn boek 
Homo Ludens 30. 

Huizinga is ook in andere opzichten van bijzonder belang voor 
ons onderwerp. Bij hem treffen we een duidelijk dialectisch 
structuralisme aan. In dezelfde jaren dat hij aan de Herfsttij der 
Middeleeuwen werkte, schreef hij als contrastfiguur zijn studie 
Mensch en Menigte in Amerika. In de eerste accentueerde hij de 
bovenbouw en in de tweede de onderbouw van de betrokken 
samenleving. Volgens Huizinga wordt het historisch inzicht ook 
het beste verkregen door de spanning tussen ver uiteenstaande 
polen. In zijn eigen woorden: 'Het is de historie te doen om afstand, 
om contrast, om perspectieven. Wij zoeken in het verleden niet 
alleen het gelijksoortige, dat aan onze eigen verhoudingen 
beantwoordt, maar evengoed de tegenstelling, het geheel vreemde. 

30 G. w. Locher, Huizinga en de culturele antropologie, in Bijdragen 
KITLV, 114, 1958, p . 170-191; G . W. Locher, Geschiedenis en de andere 
sociale wetenschappen, Tijdschrift voor Geschiedenis, 1963, p. 1-13. 
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Juist uit die spanning van het begrip tussen ver uiteenliggende 
polen wordt het historisch verstaan geboren .' 31 

Bij Huizinga als groot en zeer veelzijdig beoefenaar van de 
cultuurwetenschap vinden we niet alleen de synchronische en de 
ahistorische benadering met de daarbij behorende contrastering. 
Soms uit hij zich over de moderne tijd in de zin van een diachronisch 
structuralisme. In 1941 publiceerde hij in de Mededelingen van 
de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen een 
betoog over vormverandering in de geschiedenis. Daarin wijst hij 
op een verandering in de uitbeelding van de geschiedenis die niet 
teruggaat op een falen van de historische verbeelding maar op 
een verandering in de componenten der geschiedenis zelf. Die 
verandering houdt verband met het steeds meer de overhand 
nemen van de economische factor , met als gevolg - zegt Huizinga -
een verschuiving uit de richting van het persoonlijk element in 
de geschiedenis in die van het collectieve. Zeer duidelijk is dit 
volgens hem het geval wat de Verenigde Staten van Amerika 
betreft. Om de woorden van Huizinga zelf te citeren: 'in een 
overwegend door het economisch proces bepaalde en gevulde 
geschiedenis, zoals de Amerikaanse ontegenzeggelijk is, geraakt 
de menselijke figuur op de achtergrond. Men heeft hier te doen 
- zo gaat hij verder - met een objectieve verandering van het 
historisch proces zelf.' 32 Diachronisch-historisch structuralisme 
behoeft niet verbonden te worden met een overheersing van de 
economische factor, hoe belangrijk die meestal ook beschouwd 
wordt. Een breed standpunt wordt ten deze ingenomen door de 
historicus Peter Laslett, die het onderdeel History and the Social 
Sciences schreef in de nieuwe International Encyclopedia of the 
Social Sciences (1968) en daarin een aparte paragraaf wijdde aan 
Social Structural History. Laslett zelf paste een combinatie toe 
van een synchronische en diachronische beschouwing, toen hij in 
zijn eerder boek The world we have lost, de sociale structuur van 
het pre-industriële Engeland van omstreeks 1700 uitdrukkelijk 
contrasteerde met die van het Engeland in deze eeuw, het Engeland 
na de transformatie zoals hij het noemt 33. 

In een benadering als die van Laslett kan men als uitgangspunt 
het jaar 1700 nemen en dan vooruitgaan. Men kan ook als 
uitgangspunt onze twintigste eeuw nemen en dan teruggaan. Dan 
hebben we te maken met respectievelijk een progressieve en een 
regressieve geschiedenis, zoals Van Groningen ze noemt in een zeer 

31 J. Huizinga, Verzamelde Werken, Haarlem 1948, V.v., 7, p. 164. 
32 J . Huizinga, O.C., p. 204-205. 
33 Peter Laslett, The World We Have Lost, London, 1965 (University 

Paperbacks 167). 
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bekwame verhandeling uit 1948 over Herodotus. Hij geeft daarin 
een duidelijke en bondige uiteenzetting over drie hoofd benaderingen 
in de geschiedenis. Bij Herodotus was het ordenend verband 
volgens hem b.v. het nemen van het einde als uitgangspunt. Van 
zulk een eindpunt uit richt men zich achterwaarts en tracht aan 
te tonen hoe het zover kwam. Het primaire gebeuren vormt dus 
het einde van een reeks en de zingeving werkt regressief. Daarnaast 
onderscheidt Van Groningen met nadruk wat hij de synchronisch
situerende geschiedenis noemt: dan tracht de historicus het bijzonder 
opvallende feit te verklaren uit zijn verbondenheid met veel, dat 
terzelfdertijd geschiedt of bestaat; dan wil hij de zin ontdekken 
door na te speuren hoe dat andere de plaats en betekenis van dat 
ene feit bepalen en begrijpelijk maken kan; kortom situeert. Als 
derde vermeldt Van Groningen de methode, die we volgens hem 
de progressieve kunnen noemen. Daarbij is het uitgangspunt niet 
het einde maar het begin en wat daarop volgt in samenhang met 
dit begin: 'hier is de geschiedenis een volgorde van consequenties, 
niet meer een continuïteit van oorzaken of een samenwerking van 
gelijktijdigheden'. 34 

Uiteraard kan men de progressieve geschiedenis ook naar de 
toekomst gaan voortzetten met het heden als uitgangspunt. 
Daarmee komen we terecht in het potentiële gebeuren. Hierop 
richt zich o.a. het vierde structuralistische gezichtspunt, de visie 
van wat Lefèbvre als "l'homme structural" weergaf; een visie 
die zich weinig bekommerde om verleden en heden. 

Ten einde deze 'antihistorische' reactie ten aanzien van verleden 
en heden te begrijpen, moeten we ons wel rekenschap geven van het 
determinisme, waartegen dit op de toekomst gericht structuralisme 
zich afzet en waartegen we ons ook bij een andere interpretatie 
van het toekomststructuralisme kritisch moeten opstellen. In het 
kort komt het neer op het volgende. Is de loop van de geschiedenis 
gedetermineerd als proces en is de structuur van de samenleving 
in het heden de aangewezen basis voor de toekomst? Of kan men 
ten aanzien van het verleden ook tot op zekere hoogte spreken 
van een possibilistische geschiedenis en ten aanzien van het heden 
van een situatie, die niet als zodanig determinerend is voor de 
toekomst? 

Binnen de diachronisch-historische opvatting van het structura
lisme is met name in het Marxisme de geschiedenis van de 
klassenstrijdperiode beschouwd als in hoofdlijnen gedetermineerd. 
Het historisch proces loopt onverbiddelijk uit op een radicale 
omwenteling, waarvan de geboorteweeën eventueel verkort en 

34 B. A. van Groningen, Over Hellas en Hellenen, Amsterdam, 1964, p. 91. 
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verzacht kunnen worden. Karl Marx schreef in het voorwoord 
van Das Kapital: 'Auch wenn eine Gesellschaft dem N aturgesetz 
ihrer Bewegung auf die Spur gekommen ist - und es ist der letzte 
Endzweck dieses Werkes das ökonomische Bewegungsgesetz der 
modernen Gesellschaft zu enthüllen - kann sie naturgemässe 
Entwicklungsphasen weder überspringen noch wegdekretieren. 
Aber sie kann Geburtswehen abkürzen und mildern' 35. 

Maar niet alleen in de marxistische diachronische geschied
beschouwing treffen we het determinisme aan. Betreffende de gang 
in het verleden en de wording van het heden vinden we ook vele 
malen in de niet-marxistische studie een sterke tendentie om wat 
gebeurd is te beschouwen als wat moest gebeuren. Van deze 
geschied beschouwing spreekt de socioloog Karl Mannheim wanneer 
hij stelt: 'The most fundamental error of which the postmortem 
view of history is guilty is that it regards everything that has 
happened as the only thing that could possibly have happened' 36. 

Wat de synchronisch structuralistische resp. functionalistische 
benadering van de in het heden aangetroffen samenleving betreft, 
deze is lange tijd beheerst geweest door een nogal statische inter
pretatie van het bestaan van de mens vanuit wat als in het heden 
bestaand werd aangetroffen. Aan veranderingen werd wel aandacht 
geschonken maar weinig of niet aan 'deliberate change'. Wilbert 
Moore heeft dit met nadruk uiteengezet in zijn bijdrage aan het 
boek Theoretical Sociology, dat in 1970 verscheen onder redactie 
van McKinney en Tiryakian. Dit boek in zijn geheel genomen is 
typerend voor de fundamentele wending, die de sociologie aan het 
nemen is in de richting van een vooral op de toekomst gerichte 
wetenschap. WendeIl BeIl en James A. Mau schrijven in hun 
bijdrage aan dit boek: 'A reorientation of social research is in 
order, because the rise of human mastery is ushering in new 
dynamics of change under which man is increasingly liberated 
from the bonds of the past and increasingly able to transcend 
the limitations of the present. What is needed are new social 
theories and empirical inquiries that take this fact into account' 37. 

Uiteraard is het op de toekomst gerichte wetenschappelijk 
onderzoek en wetenschappelijk denken ten zeerste nodig voor een 
sociologie die zich met de z.g. ontwikkelingslanden intensief bezig 
houdt. Maar wanneer daarin een toekomststructuralisme de 
overhand zou krijgen, dat zich nauwelijks om het verleden en 

35 O.c. (zie noot 23), p. XX. 
36 Karl Mannheim, Man and Society in an Age of Reconstruction, 

London, 1954, Ninth Impression, p. 189. 
37 Theoretical Sociology, Perspectives and Developments, edited by 

John C. McKinney and Edward A. Tiryakian, New York 1970, p. 211. 
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weinig om het heden van het betrokken gebied zou bekommeren, 
dan is er een zeer groot gevaar van heilloze werking. Want in 
feite zou dit betekenen, dat men in die benadering onbewust 
ervaringen en voorstellingen met betrekking tot het verleden en 
heden van de eigen westerse wereld zou toepassen, waardoor veel 
theorieën nog beheerst worden die als algemeen geldend in diverse 
wetenschappen worden gepresenteerd. De transformatie en moderni
sering van Europa resp. Amerika kan niet als algemeen geldend 
model gebruikt worden voor ontwikkelingen elders. Juist uit de 
ontwikkelingssociologie van de buiteneuropese wereld blijkt, hoezeer 
het nodig is de vier structuralistische gezichtspunten in combinatie 
en wisselwerking zowel complementair als antagonistisch toe te 
passen. Dat is wat het dialectisch structuralisme beoogt. Voor 
China betekent een dergelijke benadering b.v. dat men rekening 
houdt met de diachronisch-historische ontwikkeling van de 
maatschappijstructuur, met de omwenteling in de na-oorlogse 
periode en de daaruit voortkomende structuurveranderingen, met 
de ontworpen toekomststructuur en de daarop gerichte activiteiten, 
en met de fundamentele eisen, waaraan elk model van ontwikkelings
strategie moet voldoen voorzover we dit kunnen beoordelen op 
grond van een huidige kennis, die zich niet alleen op het Europese 
ontwikkelingsmodel baseert. Daarmee wil geenszins ontkend zijn, 
dat het moderne Westen grote invloed op de ontwikkeling van 
China heeft uitgeoefend. Maar men kan niet (of niet meer) spreken 
van een verwestersing van de wereld. Het moderniseringsproces 
heeft buiten het Westen op verschillende plaatsen een eigen 
zelfstandig karakter gekregen. China, Japan, zijn hiervan duidelijke 
voorbeelden. Deze landen laten ontwikkelingen zien, die verschillen 
van die van Europa en Amerika, maar die tevens onderling ook 
sterk van elkaar afwijken. Treffend is, dat in recente tijd analyses 
over de rol van de volkscommune in China's ontwikkelingsstrategie 
duidelijk rekening houden met verschillende gezichtspunten van 
structuralistische interpretatie in de geest, zoals in het voorafgaande 
werd uiteengezet 38. 

Toekomststructuralisme dient zich rekenschap te geven van de 
informatie en inzichten van het diachronische en synchronische 
structuralisme en van het fundamentele structuralisme. Men kan 
geen nieuwe toekomst bouwen los van heden en verleden. Anderzijds 
wordt de toekomst niet volledig gedetermineerd door heden en 
verleden maar is in belangrijke mate open en houdt dus diverse 
alternatieven in. 

38 Zie o.a. W. L. Idema, De volkscommune in China's ontwikkelings· 
strategie, lezing afgedrukt in Intermediair 8e jrg. nr. 37, 15 sept. 1972, 
p. 17 v.v. 
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Er zijn diverse beoefenaren van de wetenschap, die zich, als 
zodanig, niet met toekomstige ontwikkelingen willen inlaten. Dit 
zou niet van werkelijkheidszin getuigen, zeggen ze. Een bekende 
schrijver van deze eeuw, Robert Musil, die al meer door sociologen 
is geciteerd, schreef in zijn beroemde roman Der Mann ohne 
Eigenschaften een zin, die bij uitstek relevant is voor ons onderwerp : 
"Wenn es Wirlichkeitssinn gibt, muss es auch Möglichkeitssinn 
geben" 39. Dat raakt de kern van wat ik als dialectisch structuralisme 
uiteen heb willen zetten, namelijk dat het potentiële niet buiten 
de realiteit staat maar tot de realiteit behoort! Dat wil echter 
niet zeggen, dat ik de potentialiteit beschouwen zou als de ware 
realiteit bij uitstek. 

De diachronische en synchronische werkelijkheid behoren evenzeer 
tot de realiteit als de werkelijkheid van de fundamentele structuren 
en van de toekomststructuren. 

Een reële vraag is in dit verband of het van mogelijkheidszin 
en werkelijkheidszin getuigt om aan de huidige sociale wetenschappen 
een functie toe te kennen met betrekking tot de toekomstige 
ontwikkeling van de maatschappij als in het dialectisch structura
lisme is geïmpliceerd. Omdat dit een enigszins pijnlijke vraag is, 
stel ik ze liever maar zelf. De zin voor realiteit gebiedt om hierop 
te antwoorden, dat een daarvoor noodzakelijke macro-sociaal
wetenschappelijke benadering van de ingewikkelde problematiek 
der hedendaagse en toekomstige maatschappij nog maar nauwelijks 
van de grond is gekomen. Zo staat het ook in het reeds genoemde 
rapport van de Commissie De Wolff, waarin o.a. zitting had de 
voorzitter van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad van de 
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 40. Maar 
het zou volstrekt onjuist zijn op grond daarvan de conclusie te 
trekken, dat het dan niet nodig zou zijn om de sociale wetenschappen 
in te schakelen bij de voorbereiding van de toekomstige maatschappij ; 
b.v. dat er geen sociaal planbureau in Nederland zou moeten komen, 
zoals in het rapport met grote klem wordt betoogd. Wanneer het 
om uiterst essentiële zaken gaat van het toekomstig menselijk 
bestaan, is het aangewezen om het nog niet toereikende maar zich 
snel ontwikkelende met alle kracht te steunen en te bevorderen in 
plaats van zich afzijdig op te stellen en niets te doen, omdat de be
trokken wetenschappen zich nog niet voldoende ontwikkeld hebben. 

89 Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften, Rohwalt Verlag, 
Hamburg, 1952, p. 16. Ralf Dahrendorf citeert dit boek in zijn bekende 
studie Homo Sociologieus, Köln und Opladen, 1959, p. 52. De door mij 
aangehaalde uitspraak fungeert ook als opschrift van hfdst. 7 van A. M. J olIes, 
Beeld en tegenbeeld, Duitsers op zoek naar hun nationale identiteit, 
Arnhem, 1965, zoals mij later bleek. 

40 O.c., p. 18. 
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Anderzijds is het volkomen juist, dat men bij een zeer krachtige 
bevordering van de sociale wetenschappen in dit opzicht de onver
biddelijke eis stelt van een zeer intensief ingaan op de problematiek 
van de toekomstige maatschappij. Mijn uiteenzetting over het 
dialectisch structuralisme heeft willen aantonen, dat dit dialectisch 
structuralisme van bijzonder belang is voor het vervullen van een 
essentiële taak ten aanzien van juist deze problematiek. Het grijpt 
vooruit op de toekomst met zijn toekomststructuralisme maar doet 
dit niet zonder tevens te streven naar een grondig inzicht in de 
hiervoor relevante synchronische, diachronische en fundamentele 
structuren. 
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