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In zijn befaamde opstel over " de dialectiek van de vooruitgang", voor 
het eerst gepubliceerd in 1935 in Forum, waagde Jan Romein een stout
moedige poging enige "constanten" in het historisch gebeuren bloot te 
leggen. Voorzover mij bekend heeft deze gedachtengang over de sprongs
gewijze evolutie wel veel kritiek en bewondering geoogst in de geschied
kunde, maar is zelden of nooit nader uitgewerkt of herzien met het oog 
op concreet, systematisch onderzoek. 

Intussen zijn Romein's ideeën op dit punt niet slechts relevant voor de 
wetenschap der geschiedenis, maar eveneens voor de sociologie, met name 
de sociologie van de organisatie. Immers, de paar dozijn voorbeelden die 
de auteur te berde brengt ten bewijze, althans ter adstructie van zijn in
zichten, betreffen grotendeels gevallen van vernieuwing, vervanging of op
volging van organisaties, organisatie-vormen, onderdelen of hulpmiddelen 
van organisaties. De vraag rijst derhalve of Romein's thesen niet van pas 
kunnen komen bij de studie van de metamorfose van organisaties of van 
de evolutielijnen van soorten organisatie. 

In deze mededeling worden eerst de kern van Romein 's betoog en enige 
der door hem beschreven ontwikkelingen kort weergegeven. Romein's vi
sie op " de dialectiek van de vooruitgang" bestaat uit twee delen: de "wet" 
van de remmende voorsprong en de notie van "de premie op de achterlijk
heid". Achtereenvolgens behandel ik die beide "wetten" vanuit het ge
zichtspunt van de organisatie-sociologie en stel dan aan de orde de vraag 
of er sprake is van een intrinsiek verband tussen deze twee. Tenslotte vol
gen nog enige conclusies over de betekenis van Romein's inzichten voor 
het sociologisch denken over de ontwikkeling en verandering van organi
saties.' 

De dialectiek van de vooruitgang 

Bij een bezoek aan Londen in 1924 frappeerde het Romein dat de City 
toen nog door gas verlicht werd, terwijl Amsterdam reeds electrische 
straatverlichting kende. Romein (1948: 32-33) komt dan op de gedachte 

1. Een eerdere, provisorische versie van deze mededeling bracht ik ten gehore voor een infor
mele kring van vakgenoten en in de vergadering van de afdeling Letterkunde van de 
KNAW. Bij beide gelegenheden deden diverse collega·s mij profiteren van hun op- en aan
merkingen. Voorts gaat mijn dank uit naar prof.dr. Jan de Vries van de universiteit van 
Berkeley, Cal. die - hopelijk niet tevergeefs - mij de portee van economisch-historische "pe
nalties of the pioneer" -theorieën trachtte uit te leggen. Tevens attendeerde hij mij op diverse 
studies op dit terrein . T enslotte ben ik Ernst Marx, Ernst Drukker en J aap Lammers erkente
lijk voor het doorlezen van een eerdere versie van dit opstel en voor hun suggesties tot verdui
delijking en verbetering van de tekst. 
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4 ROMEIN'S WET V AN DE REMMENDE VOORSPRONG 

" dat de indertijd moderne gasverlichting van Londen een belemmering was 
geworden voor de hypermoderne electrische, waartoe een stad als Amster
dam wél was kunnen overgaan, omdat 1°. zijn gasverlichting nooit zo'n 
uitgestrekt gebied beslagen had en het 2°. in zijn ouderwetse keienbestra
ting daarin geen zo ernstige belemmering vond". Op grond van deze en 
andere ervaringen concludeert hij dan " dat op een bepaald punt van ont
wikkeling de voorlijkheid als rem optrad of nog algemener en paradoxaal 
toegespitst : dat in de strijd om de voorrang datgene de beste kansen had, wat het 
achterlijkst was" . 

Dit inzicht noemt Romein dan - in de ondertitel van het opstel - "de 
dialectiek van de vooruitgang" en verderop de hypothese of wet van "de 
remmende voorsprong". Onder deze laatste benaming heeft Romein's ge
dachtengang bekendheid verkregen, maar de eerste aanduiding is eigen
lijk beter. Immers, het gaat Romein niet alleen om de nadelen van een voor
sprong, maar tevens om de voordelen van een achterstand. 

Voor een goed begrip van een en ander is het echter dienstig eerst enige 
van de door Romein als bewijsmateriaal aangevoerde vergelijkingen te 
memoreren. Sloeg de contrastering van de straatverlichting in Amsterdam 
en Londen op technische vernieuwingen in de dienstverlening van over
heidsorganisaties, andere aanwijzingen voor de werking van zijn "wet" 
ontleent de auteur aan ontwikkelingen van organisatievormen, strategieën 
en technologieën van militaire en industriële organisaties. Zo wijt hij de 
overwinning van de Engelsen op de Fransen bij Crézy (1346) aan de ver
knochtheid van de Franse ridders aan hun gevechtsstijl. Voor die tijd was 
namelijk het feodale ridderleger het meest geavanceerde militaire ap
paraat en de cavalerie-charge de geëigende vorm van militair offensief. De 
Engelse koningen waren er echter toe overgegaan om weer voetvolk als 
boogschutters in te zetten en boekten daarmee succes. De Franse koning 
volgde dit voorbeeld, huurde eveneens boogschutters en stelde die in het 
eerste gelid op. Dat was echter niet naar de zin van zijn ridders; bij de 
slag van Crézy renden zij de eigen hulptroepen overhoop onder het geroep 
van " komaan, doodt die brutale rekels, die ons de weg versperren" en ver
oorzaakten daarmee hun eigen nederlaag (Romein, 1948: 36). 

Deze gang van zaken is eigenlijk alleen illustratief voor de weerstand 
tegen verandering der Franse ridders, met andere woorden voor de rem
mende werking van een voorsprong, maar niet voor de "andere helft" van 
Romein's theorie, namelijk de "premie op de achterlijkheid". Dit laatste 
komt beter tot uiting in een ander voorbeeld, dat van de nederlaag van 
Karel de Stoute (1467 -1477) tegen de Zwitsers. Ondanks een voor die tijd 
zeer moderne legerorganisatie met boogschutters, ridders en al enige artil
lerie, moest deze vorst toch het onderspit delven tegen de Zwitserse " egel" , 
de in een vierkant opgestelde formatie der Zwitserse boeren en burgers. 
In feite was dit, aldus Romein (I 948: 36-37), een oeroude organisatie
vorm, al in zwang bij de Germanen. Alleen had men ter bestrijding van 

96 



ROMEIN' S WET VAN DE REMMENDE VOORSPRONG 5 

de cavalerie inmiddels de lange lans en hellebaard ontworpen en daarmee 
toegerust bleek die antieke "carré" of "egel" ineens superieur aan de toen
dertijd hypermoderne militaire organisatie der Bourgondiërs. 

Uit de industriële sfeer stamt een - nog steeds actueel aandoend! - voor
beeld betreffende de opbrengst van kolenmijnen. Op oude vindplaatsen 
(België, Frankrijk, Engeland) bedroeg de produktiviteit in 1932/33 gemid
deld ± 117 (1913 = 100), terwijl in landen waar de mijnbouw pas veel 
later een aanvang nam (Duitsland, Nederland, Polen en de V.S.) deze in
dex in diezelfde tijd een waarde van ongeveer 161 bereikte (Romein, 1948: 
40). I n het algemeen, zo stelt Romein, kenmerkt de economische geschie
denis zich niet door rechtlijnige ontwikkelingen. In dit verband wijst hij 
dan op een reeks groeifasen van de nijverheid (Romein, 1948: 42-43) : 
- loonwerk 
- handwerk 
- de "Verlag" (huisindustrie) 
- manufactuur 
- fabriek. 

De eerste fase, die van het loonwerk, kent vakkundigen die - doorgaans 
letterlijk - de boer opgaan en bij de klant een karwei klaren. Bij handwerk, 
de tweede fase, heeft de ambachtsman zijn eigen werkplaats waar hij met 
enige gezellen zijn arbeid verricht. De ambachten zijn doorgaans gilde
gewijs georganiseerd. De daaropvolgende ontwikkeling nu, die van de 
huisindustrie, het "Verlagsysteem" , komt meestal niet voort uit de tweede, 
maar veeleer uit de eerste fase. De "Verleger" verschaft de thuiswerkende 
loonwerkers eerst de grondstoffen, later ook de produktiemiddelen en 
neemt hun produkten af. De vierde fase van de manufactuur geeft, evenals 
de vijfde - de fabriek - , een concentratie van vele loonwerkers op één loca
tie en het begin van arbeidsverdeling te zien. Manufactuur betekent 
" handvervaardiging"; in die fase moet men het dus nog zonder werktui
gen stellen. In het geval van defabriek echter vindt de produktie ten dele 
of grotendeels plaats met behulp van werktuigen en machines, eerst door 
stoomkracht, later door elektriciteit aangedreven. Deze twee laatste be
drijfsvormen hebben zich weer niet ontwikkeld uit daaraan direct vooraf
gaande fasen, maar zijn veeleer daarnaast ontstaan. Overigens, voorzover 
deze nieuwste een voortzetting was van oudere vormen van bedrijfsorga
nisatie, evolueerde de fabriek niet uit de manufactuur, maar uit de huisin
dustrie. 

Tot zover een greep uit Romein's voorbeelden. Steeds wil hij aantonen 
dat " het telkens hoogste systeem niet de rechtstreekse voortzetting is van 
het voor-hoogste, doch veeleer zich op lagere basis ontwikkelt in tegenstelling 
tot het voor-hoogste, zij het met gebruikmaking van de resultaten van dat 
voor-hoogste" (Romein, 1948: 53) . Met andere woorden, nieuwe vond
sten worden doorgaans niet bedacht of ontwikkeld, laat staan ingevoerd, 
in het kader van de meest moderne organisaties, maar veeleer daarnaast 
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en ook wel juist op basis van verouderde organisaties of organisatie-tradi
ties. Nog anders gezegd, de opbloei en verspreiding van innovaties van or
ganisatorische aard of origine gedijen eerder op de voedingsbodem van in 
een verder verleden gestichte dan van vrij recente, relatief moderne orga
nisaties. 

Hoe komt dat? Romein (1948: 62) zelf schrijft dit toe aan de werking 
van een " twee factoren-complex". Er zou sprake zijn van een economische 
factor ("het loont de moeite niet" ) en van een psychologische ("het loont 
de moeite niet" ). Het is zijns inziens dus een kwestie van (economisch) niet
kunnen en van (psychologisch) niet-willen. Van Doorn ( 1958) herformu
leerde Romein's wet en sprak van "verstroeving van sociale verandering", 
welke sociologisch bezien vooral voortvloeit uit " institutionalisatie", om
schreven als " het bestaan van een betrekkelijk geconsolideerd patroon van 
gedragsnormen en daaraan gekoppelde ( rol) verwachtingen" (Van Doorn, 
1958: 910).2 Toch heeft deze omduiding van Romein's theorie over de 
"dialectiek van de vooruitgang" tot een inzicht in het "conserva tisme" 
van sociale systemen een beetj e het karakter van een anticlimax. Met het 
verwerpen van Romein 's vooruitgangsbegrip laat Van Doorn namelijk 
buiten beschouwing het verschijnsel van de sprongsgewijze sociale verande
ring, dat wil zeggen het bij bepaalde ontwikkelingen "overslaan" van een 
of meer fasen. Gaan we echter uit van de hiervoor al gegeven kenschets 
van Romein 's wet als een combinatie van de inzichten omtrent "de nade
len van een voorsprong" en " de voordelen van een achterstand" , dan val
len wel enige vermoedens te formuleren over het antwoord op de vraag 
waarom en onder welke omstandigheden zo'n "sprong" plaats vindt. 

Alvorens hiertoe over te gaan, is het echter nodig om stil te staan bij 
enige kernbegrippen die in dit verband telkens naar voren komen . Wat 
verstaan we onder "evolutie" , " verspringing", "overspringing"? Voorts 
moet aandacht worden besteed aan de niveaus van analyse waarop dit 
soort evolutieprocessen behandeld kan worden en aan het generalisatie
bereik van hypothesen en conclusies. Tenslotte is het van belang om be
grippen als "organisatie" , "organisatievorm" en " technologie" die ik han
teer in het kader van de organisatie-sociologische uitwerking van Ro
mein 's inzichten, te definiëren. 

Enige kernbegrippen 

In navolging van Van Doorn ( 1958: 907) maak ik onderscheid tussen 
verspringing en overspringing. Het eerste wil alleen zeggen dat ergens een 
ontwikkeling dood loopt en dat vervolgens elders zich een nieuwe ontwik-

2. In deze definitie dient - ook volgens Van Doorn die ik hierover raadpleegde - het woordje 
"bestaan" vervangen te worden door "ontstaan", aangezien het bij institutionalisat ie om een 
proces en niet om een toestand gaat. Om dezelfde reden hecht ik de voorkeur aan de term 
"institutionalisering" boven "institutionalisatie". 
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keling voordoet, waarvan men achteraf kan zeggen dat deze logisch wel 
in het verlengde ligt van de eerste ontwikkeling. Er is dan - bij versprin
ging dus - geen sprake van een direct verband tussen beide ontwikkelin
gen. Bij overspringing evenwel stoelt een bepaalde ontwikkeling c, d of e 
op ontwikkeling a, waarbij tussenliggende fasen worden overgeslagen. In 
dit laatste geval gaat het om een soort "haasje-over" en kunnen dus zowel 
de " nadelen van de voorsprong" als de eventuele "voordelen van de ach
terstand" in het geding zijn, terwijl het eerste geval alleen draait om de 
"remmende voorsprong". 

Ter verduidelijking van de termen evolutie, overspringing en versprin
ging presenteer ik in Schema A een overzicht van de processen in kwestie 
(zie hieronder). 

Ik vestig er nog de aandacht op dat "overspringing" altijd wèl het over
slaan van een fase, maar " verspringing" niet noodzakelijkerwijs zo'n over
stap van a naar c, d of e inhoudt. Dit roept dan meteen de vraag op op 
welke gronden je kunt besluiten tot de aanwezigheid van een "logische" 
ontwikkeling, die stadia a - b - c - d enz. kent. Wat is een "evolutie"? 

Schema A. Evolutie, overspringing en verspringing 
perioden 

PI P2 p, p. p; p" 

(graduele) A a -+ b c -+ d e 
evolutie B a -+ b c -+ d e 

over- A a -+ c -+ e 
springing B b d 

verspringing 
A al a2 a, 

B b2 b, 

N.B. A en B staan voor organisatie-onderdelen, organisaties, families van organisaties, orga
nisatienetwerken of maatschappelijke organisatiepatronen. a, b, c, d, e duidt aan een "logi
sche reeks" van stadia, fasen , typen. PI ' P2 enz. zijn opeenvolgende perioden. 

Het is voor mijn betoog niet nodig in te gaan op de vele voetangels en 
klemmen waarmee de weg naar de toepassing van het begrip evolutie in 
de maatschappijwetenschappen bezaaid ligt. Bij wijze van "werkdefini
tie" volsta ik in het bestek van deze mededeling met de aankondiging dat 
ik onder evolutie versta: een zich in de tijd voltrekkende opeenvolging van 
fasen die vanuit een theoretisch gezichtspunt een reeks vormen. Met ande
re woorden, het gaat niet slechts om een chronologische, maar om een lo
gische reeks, een sequentie waaraan in het perspectief van een weten
schappelijke theorie een zekere logica te ontdekken valt. Die "logica" be-
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staat gewoonlijk uit een (kwantitatieve) verandering van waarden op een 
schaal die een ofander kenmerk weergeeft, Muit een (kwalitatieve) veran
dering van een combinatie van schaalwaarden die een kenmerkenprofiel 
indiceert. 

Ter illustratie: oorspronkelijk tikte ik de eerste versie van het onderhavi
ge opstel op mijn Olivetti, een degelijke, ouderwetse schrijfmachine. Onze 
vakgroepsecretaresse maakte er vervolgens op haar elektrische IBM-machi
ne een keurige, tweede versie van. Inmiddels zal de drukker de eindversie 
welke de lezer thans onder ogen heeft, wel op een tekstverwerker vervaar
digd hebben. Welnu, zelfs voor een leek op technisch gebied zal het duide
lijk zijn dat deze drie soorten schrijfmachines - Olivetti, IBM-machine, 
tekstverwerker - een opklimmende reeks vormen terzake van kenmerken 
zoals energiegebruik, technisch raffinement, correctiemogelijkheden, doel
matigheid .3 

In de sociologie of psychologie van de kantoorarbeid kan men dan bij 
zo'n technische evolutie aanhaken en nagaan in hoeverre en op welke 
wijze met de onderscheiden fasen van deze technische ontwikkeling, ver
anderingen samengaan in de aard van het werk van typistes en secretares
sen, in de daarvoor vereiste kwalificaties, in werkomstandigheden en 
werkverhoudingen. Wellicht blijkt dan in concrete gevallen sprake te zijn 
van met die technologische evolutie corresponderende fasen in de organi
satie van de kantoorarbeid . Indien die organisatiefasen dan eveneens in 
bepaalde opzichten een opklimmende (dan wel afdalende) reeks te zien 
geven, valt te concluderen dat er verband is tussen technische en organisa
torische evolutieprocessen. 4 

Een dergelijk onderzoek naar de ontwikkelingsgang van een bepaald 
organisatie-onderdeel en van bepaalde (technische) hulpmiddelen waar
van men zich bedient in een organisatie, beweegt zich uiteraard op een 
ander niveau van analyse dan een studie over de metamorfoses welke een or
ganisatie als geheel ondergaat in de loop van haar bestaan. Als voorbeeld 
van dit laatste genre noem ik het boeiende essay van Teitler (1979) over 
de opkomst en emancipatie van het luchtwapen. Hij schetst daarin de ont
wikkeling van zowel de RAF als de Luftwaffe voor en tijdens de tweede 
wereldoorlog en behandelt dan dus niet primair veranderingen in, maar 
van de organisatie van de luchtmacht in Groot-Brittannië en Duitsland . 

Naast zulke analyses van de ontogenese van deze of gene organisatie 
kunnen uiteraard ook studies ondernomen worden van de fylogenese van 
bepaalde soorten, "families" van organisaties. Zo deed Stinchcombe 

3. Mijn technisch inzicht in het schrijfmachinewezen is uitermate beperkt en derhalve is het 
zeer wel mogelijk dat dit voorbeeld niet klopt. Mijn excuses dan aan de technisch geschoolde 
lezer! 
4. Een voorbeeld van dit soort studies is te vinden in het werk van Touraine (1955; 1961 ) 
dat ik eerder kort samenvatte (Lammers , 1983: 325- 329). 

100 



ROMEIN'S WET VAN DE REMMENDE VOORSPRONG 9 

(1965) onderzoek naar de evolutie van organisatievormen in het Ameri
kaanse bedrijfsleven. Daarbij ging hij grosso modo uit van de volgende cri
teria: 

de mate waarin bedrijven gebruik maken van niet in loondienst zijnde 
gezins- offamilieleden (van de eigenaar-ondernemer), 
de mate waarin bedrijven een relatief sterk bemand administratief ap
paraat kennen (de "bureaucratiseringsgraad"), 
het "professioneel gehalte" van de topéchelons van een bedrijf. 
Aan de hand van statistische gegevens over deze kenmerken maakt 

Stinchcombe dan aannemelijk dat in de oudste bedrijfstakken (bijv. de 
agrarische sector, de détailhandel, de bouwnijverheid) toentertijd in de 
VS deJamiliale arbeidsorganisatie (relatief veel meewerkende gezins- en fami
lieleden en weinig of geen bureaucratisering en professionalisering) nog 
frequent voorkwam. 

In bedrijfstakken die uit de vorige eeuw dateren - zoals de kolen- en 
staalindustrie, het transportwezen - is het daar werkzame percentage ge
zins- en familieleden van de eigenaar te verwaarlozen, terwijl in die secto
ren over het geheel genomen wel sprake is van een fors administratief ap
paraat en van de nodige professionele topkrachten . In deze industrieën 
domineert de tayloristische5 bedrijfsorganisatie, die in de sociologische lite
ratuur (met hommage aan Weber) meestal de "klassieke bureaucratie" ge
noemd word t. 

In branches die pas in de 20e eeuw tot ontwikkeling kwamen - zoals 
de aardoliewinning, de chemische, de elektrotechnische en de vliegtuigin
dustrie - vindt men een moderner type bedrijfsorganisatie, de ,flexibele bu
reaucratie", dat zich in de analyse van Stinchcombe van de klassieke bu
reaucratie met name onderscheidt door een veel hogere professionalise
ringsgraad van de top.6 

Tot zover over het analyseniveau van de verzamelingen, "families" van 

5. Taylor (1856- 1917) introduceerde in het Amerikaanse bedrijfsleven het "Scientific Man
agement", een systeem van bedrijfsvoering dat onder meer inhield een rigoureuze scheiding 
tussen voorbereiding van het werk (door planningsdeskundigen, arbeidsanalisten ed.) en uit
voering ervan (door handarbeiders). Bijgevolg verstaat men onder "taylorisme" doorgaans 
een vorm van bedrijfsvoering waarbij alles zoveel mogelijk tot in détails geregeld en gepland 
IS . 

6. Stinchcombe onderscheidt nóg een fase die van de "semi-familiale onderneming", het fa
miliebedrijf waarin de eigenaar en zijn familieleden de topposities bekleden, maar waarvan 
het personeel grotendeels uit werknemers in loondienst bestaat. Vanwege de overzichtelijk
heid heb ik in de tekst deze fase - tussen die van de familiale arbeidsorganisatie en de klassie
ke bureaucratie - weggelaten. Voor de goede orde merk ik verder nog op dat Stinchcombe 
de termen "familiale arbeidsorganisatie" , "semi-familiale onderneming" , "klassieke bureau
cratie" en "flexibele bureaucratie" niet - althans niet systematisch - gebruikt ter aanduiding 
van de onderscheiden fasen. Deze aanduidingen heb ik toegevoegd aan een samenvatting 
van Stinchcombe's studie (Lammers, 1983: 32 1- 324) om zodoende duidelijk te laten uitko
men dat Stinchcombe au fond dezelfde typen onderkent als andere onderzoekers. 
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organisaties. Voor de goede orde vermeld ik nog dat men bij studies van 
organisationele evolutieprocessen naast onderdelen en hulpmiddelen van or
ganisaties, individuele organisaties, soorten organisaties verder nog netwerken 
van organisaties en het organisatiepatroon van de maatschappij als geheel als ana
lyse-eenheid kan nemen. Ik onderscheid dus vijf analyseniveaus die zijn 
samengevat in Schema B. 

Schema B. Analyseniveaus in de studie van organisa tie-ontwikkelingen 

eenheid van analyse: 

I. een onderdeel of hulpmiddel van een 
organisatie 

2. een organisatie als geheel 
3. een " familie" van organisaties 
4. een netwerk van organisat ies 
5. het organisatiepa troon van een 

samenleving 

generalisatie-bereik: 
particulariserend .............. generaliserend 

Men realisere zich dat zo'n indeling in analyseniveaus niet een empi
risch gegeven is, maar een globale ordening van invalshoeken van de on
derzoeker. 7 Zo zal het van de probleemstelling van de historicus of socio
loog die de lotgevallen van het Philips-concern wil behandelen afhangen, 
of hij deze onderneming vooral in haar onderdelen (niveau I ), als geheel 
(niveau 2) dan wel als een netwerk van organisaties (niveau 4) ziet. Ver
der zij nog opgemerkt dat men de reeks niveaus naar believen kan uitbrei
den of inkrimpen. Niets let de onderzoeker bijv. om nog een supranatio
naal niveau 6 te onderscheiden of om tussen 4 en 5 een niveau in te voegen 
dat betrekking heeft op een deel van een samenleving, bijv. een bedrijfstak, 
een regio of een " zuil"! 

Tenslotte is nog van belang door te hebben of te krijgen, dat analyseni
veau iets anders is dan generalisatiebereik. De onderzoeker kan zich bij zijn 
hypothesevorming of conclusies beperken tot één geval dan wel uitspraken 
doen die op meerdere, vele of "alle" soortgelijke gevallen slaan. De histori-

7. De in Schema B gepresentee rde reeks analyseniveaus vormt geen " logische reeks". Er zijn 
nl. eigenlijk twee dimensies in het spel. Een betreft de omvattendheid van georganiseerde 
sociale sys temen (niveaus 1, 2,4 en 5), een reeks van micro- naar macro-niveau. Daarnaast 
kan men op elk niveau uitgaan van " families", " populaties", "soorten" georganiseerde syste
men als eenheid van analyse. Om mijn voorstelling van zaken niet nodeloos te compliceren 
heb ik slechts één voorbeeld van deze " populatiebenadering" genoemd (niveau 3) en -
eigenlijk dus ten onrechte! - in de reeks opgenomen. Men realisere zich ech ter dat " niveau 
3" in fei te niveau 2 get ra nsponeerd tot een analyse van soorten organisaties voorstelt , zoals 
het ook mogel ijk is om bijv. op niveau 4 niet het enkele netwerk, maar typen, soorten interor
ganisa tionele netwerken tot eenheid van analyse te nemen. 
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cus zal eerder geneigd zijn tot een particulariserende, de socioloog tot een 
generaliserende aanpak, maar waar het mij vooral om gaat is de constate
ring dat op elk niveau van analyse studies kunnen variëren van onderzoek 
naar de bijzonderheden van de evolutie in (of van) organisatie A, het soort 
organisaties X , het netwerk Y of patroon Z, tot het opsporen van algeme
ne trends in de evolutie van een serie, in één of meer opzichten vergelijkba
re, eenheden. 

Met behulp van dit onderscheid tussen analyseniveau en generalisatie
bereik kan duidelijk worden dat een generaliserende uitspraak op niveau 
2 - dus over een serie gelijksoortige organisaties - niet gelijk te stellen is 
aan een particulariserende uitspraak op niveau 3, dus over een populatie 
of "familie" van organisaties. Zo is bijv. het evolutieproces dat Stinchcom
be beschrijft van Amerikaanse bedrijven in de afgelopen 300 jaar een par
ticulariserende studie op niveau 3. Deze conclusie is geenszins af te leiden 
uit de minutieuze studie van al die bedrijven die het al die tijd uitgehou
den hebben! De modernisering van het Amerikaanse bedrijfsleven sinds 
± 1700, immers, kwam niet - of maar zeer ten dele - tot stand doordat 
individuele bedrijven gaandeweg van familiale arbeidsorganisatie evolu
eerden tot klassieke bureaucratieën en daarna "versoepelden" tot bureau
cratieën met groter flexibiliteit. De bedoelde ontwikkeling voltrok zich 
voornamelijk, omdat in elke periode op grote schaal nieuwe ondernemin
gen met het dan opkomende nieuwe type bedrijfsorganisatie werden ge
stich t. 

Het gaat dus om aflossing van het ene type door het andere type organi
satie, " verspringing" en niet, althans niet in de eerste plaats, om graduele 
of sprongsgewijze evolutie ("overspringing" ). De fylogenetische evolutie 
van soorten organisatie kan dus niet begrepen worden als een simpele ag
gregatie van de ontogenetische evoluties van afzonderlijke organisaties. 

Tenslotte dan nog de definitie van enige organisatiesociologische be
grippen die ik in het voorgaande reeds veelvuldig bezigde en die ook in 
het vervolg van dit betoog steeds weer zullen opduiken . Een organisatie, so
ciologisch bezien, is een samenlevingsverband met een min of meer hiërar
chisch karakter dat functioneert op basis van een formeel-rationeel ont
werp met betrekking tot arbeidsdeling en coördinatie met het oog op spe
cifieke doeleinden . Van belang is hierbij vooral dat "organisatie" in deze 
visie dus niet slaat op een blauwdruk (het formeel-rationele ontwerp), 
maar op een geheel van mensen en groepen die samenwerken - en elkaar 
ook veelal flink tegenwerken! - onder meer op basis van een aantal regelin
gen, voorschriften ed. die formeel vastgelegd zijn. Voor nadere toelichtin
gen op de sociologische definiëring van het organisatiebegrip verwijs ik 
naar hetgeen ik hierover elders te berde bracht (Lammers, 1983: 22-29) . 

De term technologie kan verwijzen niet alleen naar de materiële techniek, 
maar ook naar min of meer gestandaardiseerde bewerkingsprocessen die 
in organisaties (en daarbuiten) door mensen in het kader van goederen-
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produktie of dienstverlening uitgevoerd worden. Technologie heeft dus 
betrekking op werktuigen en /of op werkwijzen. Een organisatievorm tenslot
te is op te vatten als een samenstel van werkwijzen (inzake de te "bewer
ken" materie of mensen, de te bedienen werktuigen, de arbeidsdeling en 
coördinatie der werkzaamheden, het beloningsstelsel enz. ). 

Overigens zal ik mij in deze mededeling concentreren op niveaus I en 
2. Het gaat dus verder primair om verstroeving van veranderingen in of 
van organisaties èn om organisationele metamorfoses die het karakter ver
tonen van "overspringing" . Een behandeling van dergelijke verschijnselen 
op het niveau van soorten organisatie, netwerken of algemeen-maatschap
pelijke organisatiepatronen, valt buiten het bestek van mijn opzet. 

De remmende voorsprong 

Stinchcombe, zo zagen WIJ In een vorige paragraaf, constateerde dat 
"moderne" organisatie typen in een bepaald tijdsgewricht in zwang ko
men door nieuwbouw en niet zozeer door "verbouwing" van al bestaande 
organisaties. Vele, zoal niet de meeste bedrijven, vakbonden, overheids
diensten, instellingen, verenigingen en genootschappen zijn dus geda
teerd, plegen de vorm waarin zij oorspronkelijk gesticht werden, te behou
den. Hoe komt dat? 

Ter verklaring hiervan verwijst Stinchcombe (1965: 167- 169), evenals 
Van Doorn (1958: 910-911 ) trouwens, naar Selznick (1957: 5- 22) die als 
eerste het institutionaliseringsproces van organisaties duidelijk onderken
de en analyseerde. " To institutionalize", aldus Selznick, is "to infuse with 
value beyond the technical requirements ofthe task at hand". Met andere 
woorden, organisaties krijgen vaak op den duur een zekere "meerwaarde" 
in de ogen van degenen die er deel van uitmaken en soms ook in de ogen 
van hun klanten, sympathisanten, autoriteiten of het publiek in het alge
meen. Een dergelijke organisatie is dan niet langer louter een instrument 
om specifieke doelen te verwezenlijken, maar wordt een "institutie", een 
gevestigde instelling met een eigen cultuurpatroon. De werknemers, leden 
of "supporters" die verknocht zijn aan " hun" bedrijf of dienst, " hun" par
tij of kerk, "hun" club of vereniging, vinden dan veelal dat de identiteit, 
het distinctieve van hun organisatie zó en niet anders bewaard moet blij
ven. Bepaalde gewoontes, werkwijzen en regelingen worden dan niet meer 
alleen op hun instrumentele mérites beoordeeld, maar in ere gehouden 
vanwege hun symboolwaarde en zijn derhalve moeilijk te veranderen, ook 
al zou daar op strikt zakelijke gronden aanleiding toe zijn. 

N u is natuurlijk zelfs in sterk geïnstitutionaliseerde organisaties lang 
niet iedereen even gehecht aan de genius loci. Bovendien kennen ook tra
ditionele organisaties soms wel een traditie van "bij de tijd blijven", een 
norm die stipuleert dat als de omstandigheden zulks vereisen, de inrich
ting van de organisatie in diverse opzichten kan, mag en zelfs moet wor
den herzien. Niettemin, juist organisaties met een rijk verleden hebben 
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nogal eens moeite de bakens te verzetten, als het tij verloopt.8 Het geloof 
in de succesformule waarmee een organisatie in haar bloeiperiode furore 
maakte, kan in later tijden funest worden. Immers, geen enkele formule 
garandeert altijd en overal succes. Of een bepaalde technologie of organi
satievorm " het goed doet" is nl. nooit alleen afhankelijk van de kwalitei
ten van de werktuigen en werkwijzen, van de inzet en capaciteiten der or
ganisatiegenoten, maar tevens van de vraag naar de geproduceerde goe
deren of geleverde diensten, van de randvoorwaarden die officiële instan
ties stellen, van de mate waarin de organisatie de benodigde mensen en 
middelen kan bekomen.9 

Zowel Van Doorn als Stinchcombe noemen ook de rol van gevestigde 
belangen ("vested interests" ), het welbewuste streven van belanghebben
de groepen naar behoud van de status quo. Dit is vermoedelijk een wat 
ruimere versie van wat Romein aanduidde als de "economische factor" 
(" het loont de moeite niet"). 

In een organisatie - en dat geldt zowel voor ondernemingen als voor 
scholen, verenigingen, stichtingen en overheidsdiensten - hebben mensen 
een hoop geld en lof tijd en energie geïnvesteerd. Zolang de oprichters en 
diegenen, die later een steentje bijdroegen tot groei en bloei van zo'n orga
nisatie, in de nabije ofwat verdere toekomst een in hun ogen redelijke op
brengst voor het door hen bediende publiek en trouwens óók voor zichzelf 
in de vorm van materieel gewin, karrièrekansen, arbeidsvoldoening, 
saamhorigheidsbesef of wat dan ook daarvan verwachten, zullen in heel 
veel gevallen in hun ogen de baten van drastische veranderingen niet op
wegen tegen de kosten ervan. "Conservatisme" met betrekking tot de ei
gen organisatie hoeft dus lang niet altijd het resultaat, laat staan alléén 
het resultaat, te zijn van institutionalisering, dat wil zeggen gewenning 
aan enlof vereenzelviging met zo'n organisatie en het daar vigerend cul
tuurpatroon. Het kan (mede) een kwestie zijn van koele berekening in het 
licht der organisatie-doelen en -belangen en van het eigenbelang der orga
nisatiegenoten. 

Vanzelfsprekend kan dit soort behoudzucht van diegenen die het 
meeste profiteren van de gevestigde orde, de geijkte gang van zaken in een 
organisatie, institutionalisering in de hand werken. Het eigenbelang 
vormt nu eenmaal een vruchtbare voedingsbodem voor het cultiveren van 
geloof in de eigen zaak! Omgekeerd schept institutionalisering ook voor 
bepaalde functionarissen of groepen nieuwe belangen. Als een bepaalde 

8. In het algemeen blijkt uit onderzoek dat organisaties minder flexibiliteit vertonen, naar
mate zij ouder zijn. Zie bijv. Khandwalla, 1977: 299- 304, Child en Kieser, 1981 : 44-46. 
Over verstarring als gevolg van institutionalisering van een succesformule, zie o.a. Hage, 
1980: 276- 79 en Kimberly, 1980. 
9. Deze gedachtengang dat universele succesformules niet bestaan, heet in de organisatie
theorie de "contingentie-benadering" . Zie hierover bijv. Lammers, 1983: 434- 447. 
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werkwijze - ongeacht of het nu gaat om vaardigheid in het bedienen van 
een bepaald soort machines dan wel om bedrevenheid in een bepaald 
soort retoriek - ingeburgerd raakt, krijgen de routiniers onwillekeurig be
lang bij de continuering ervan, als deze "routines" hen een zeker aanzien, 
enige macht of ook het nodige gewin verschaffen. 

Genoeg echter over de " nadelen van de voorsprong". Het feit dat Ro
mein's gedachtengang over de dialectiek van de vooruitgang in de intel
lectuele volksmond bekend is geworden als "de wet van de remmende 
voorsprong" duidt er wellicht op dat iedereen met enige organisatorische 
of maatschappelijke ervaring dit verschijnsel gemakkelijk herkent. Dit is, 
denk ik, veel minder het geval met betrekking tot Romein's tweede these 
over de "voordelen van de achterstand". Toch, of misschien is het beter 
te zeggen: juist daarom, bevat mijns inziens Romein's notie over de pre
mie op de achterlijkheid het meest intrigerende deel van zijn inzichten. 

De premie op de achterlijkheid 

Waarom zouden organisaties een "grote sprong voorwaarts" maken? 
Het komt mij voor dat er in ieder geval vier soorten "overspringing" mo
gelijk zijn, die ik dan nu achtereenvolgens zal behandelen. 

Ten eerste is daar de opzettelijke overspringing. In het voorgaande stelde 
ik dat "organisatorisch conservatisme" zeer wel een kwestie van rationele 
afweging van baten en kosten kan zijn. Hiermee raken we meteen al aan 
één van de redenen waarom men inderdaad soms in ouderwetse organisa
ties meer veranderingsgezind zou kunnen zijn dan in moderne. Een bedrijf 
bijv. waar recentelijk een geheel nieuw machinepark geïnstalleerd is, kan 
gemeenlijk nog vele jaren mee. Pas wanneer die installaties zijn afgeschre
ven en een nieuwe produktie-technologie voldoende ontwikkeld en door 
de concurrentie uitgeprobeerd is, wordt het economisch verantwoord en/ 
of nodig weer eens de algehele vervanging van dat machinepark te gaan 
overwegen. Dan heeft het overigens zin om zo mogelijk een (op die nieuwe 
technologie) volgende generatie van allernieuwste machines of produktie
systemen afte wachten, omdat men dan de concurrentie daarmee een slag 
voor kan zijn. Kortom, het "overslaan" van een fase in de ontwikkeling 
van bepaalde technologieën, technieken, organisatiemodellen enz. kan 
dus "met opzet" geschieden en de vrucht zijn van een proces van rationele 
besluitvorming. 

Bij deze eerste vorm van overspringing berust dus het faseverschil op 
een nuchtere kansberekening van dominante organisatie-élites dat ze op 
deze manier hun concurrenten, rivalen of tegenstanders kunnen evenaren 
of overtroeven. Dit proces zal waarschijnlijk daar waar organisaties sterk 
gericht zijn op wedijver met andere, soortgelijke organisaties, vaak voor
komen . Diverse voorbeelden door Romein aangevoerd uit de krijgs
geschiedenis zijn vermoedelijk zo te verklaren. De vorst, regering of mili
taire leiding zal, als de eigen krijgsmacht qua bewapening en/of organisa-
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tie een zekere achterstand ten opzichte van de (potentiële) vijanden op
gelopen heeft, bij voorkeur innovaties ontwikkelen en invoeren die al weer 
geavanceerder zijn dan de vijandelijke. 

Zo verwijst Romein (1948: 40) in de tweede druk van zijn bundel naar 
de bewapeningswedloop tussen Duitsland en de geallieerden. Nadat sinds 
het verdrag van Versailles (1919) hun krijgsmacht grotendeels was ont
manteld, konden de Duitsers hun achterstand doen verkeren in een voor
sprong, omdat zij later gingen bewapenen dan de Fransen en Engelsen 
en zodoende nieuwere technische uitvindingen konden toepassen. De 
Duitse overwinningen in het begin van de tweede wereldoorlog noopten 
de Engelsen en later de Amerikanen echter weer tot nieuwe krachtsin
spanningen, zodat in de volgende fase van deze oorlog de geallieerden 
weer over de beste bewapening beschikten. Wij zouden hier nog aan toe 
kunnen voegen dat heden ten dage de dreiging van een kernoorlog vooral 
voortvloeit uit een soortgelijk streven van de Sovjet-Unie en de Verenigde 
Staten om elkaar in militair opzicht voor te blijven ofvoor te komen. 

Dit soort opzettelijke overspringing uit hoofde van wedijver zal wellicht 
ook bij ondernemingen in een enigszins vrije markteconomie, bij sport
clubs die het van de competitie moeten hebben, bij media die dingen om 
de gunst van de kijker, luisteraar of lezer, te vinden zijn. 

Naast opzettelijke is ook een vorm van onwillekeurige overspringing mo
gelijk . Eens is zelfs in de City het elektrische licht gaan branden! Het zou 
mij niet verbazen als toen een straatverlichting werd aangebracht die weer 
voorlijker was dan de Amsterdamse aan het begin der twintiger jaren. Bij 
de vroede vaderen van het Londense stadsbestuur zal daar, denk ik, niet 
in de allereerste plaats achter gezeten hebben de begeerte om de inwoners 
van Amsterdam, Parijs of Berlijn de ogen uit te steken . Vermoedelijk was 
langzamerhand de oude gasverlichting dusdanig versleten en onhandig 
geworden, dat ze wel naar iets anders uit moesten zien. Allicht besloten ze 
toen, op grond van een kosten-baten-analyse, tot een systeem dat op dat 
moment gunstige perspectieven bood en was dát systeem alweer een paar 
fasen verder dan het indertijd in Amsterdam geïnstalleerde. Het kan ook 
zijn, dat de Londense beslissers gewoonweg het in die tijd meest gebruike
lijke systeem aanschaften zonder zich te bekreunen om alternatieve, iets 
oudere of nóg nieuwere systemen. Vanwege de lange periode waarin ze 
zich met gaslicht hadden beholpen, zou dan - min of meer "toevallig" dus 
- de ten tijde van die vernieuwing gangbare elektrische verlichting aan
merkelijk nieuwer zijn dan de oude Amsterdamse. 

Het ligt in de rede dat naast overheidsdiensten ook vrijwillige verenigin
gen, ondernemingen en andere organisaties die niet in een som-nul-spel 
verwikkeld zijn, dit soort onwillekeurige overspringing wel zullen kennen. 
Er is dan vaak weinig of geen sprake van constante veranderingsnood
zaak, maar als dan toch de tijd gekomen is om iets nieuws te entameren, 
gaat men zich oriënteren en komt dan als het ware "vanzelf', op grond 
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van economische enlof sociale redenen, terecht bij een organisatorische 
vorm of werkwijze die een verder ontwikkelingsstadium vertegenwoordigt 
dan het tot dusver gebruikelijke ofhet daarop volgende. 

Bij deze twee eerste vormen van overspringing gaat het om min of meer 
planmatige verandering van of in organisaties. Het is ook denkbaar dat 
overspringing tot stand komt door het stichten van nieuwe op de ruïnes 
van oude, althans door gebruik te maken van elementen verkregen uit de 
"sloop" van oude organisaties. Laat ik dat maar noemen: overspringing door 
overname. Bij het ontwerpen en opbouwen van een nieuwe dienst, instelling 
of onderneming komen soms restanten - werkkrachten, vaardigheden, 
tradities, rechtskundige constructies, terreinen en gebouwen - van inmid
dels uiteengevallen of al op hun retour zijnde organisaties van pas. Daar 
waar eens een bepaald soort nijverheid floreerde, zijn soms vestigingskan
sen voor een geheel ander soort bedrijvigheid gunstig, bijv. omdat er veel 
werkloosheid heerst, fabriekshallen leeg staan en overheidsinstanties zich 
speciaal uitsloven om nieuwe industrieën gunstige voorwaarden te bieden. 

Verschillende voorbeelden die Romein geeft terzake van het overslaan 
van bepaalde fasen uit het "logische" ontwikkelingsproces van vormen 
van nijverheid , horen vermoedelijk in deze categorie thuis . Zo kan men 
zich voorstellen dat ondernemers die zich gingen toeleggen op de dan 
modernste vorm van fabrieksmatige produktie eerder hun kans schoon za
gen in een streek waar voordien de huisindustrie bloeide dan daar waar 
de manufactuur al ontwikkeld was. In dit derde geval is overspringing dus 
meer een kwestie van opvolging of hoogstens van verdringing, maar niet 
van organisatievernieuwing. 

In dit verband is relevant een uitspraak van Van Doorn (1958: 908) 
ter verklaring van de verstroeving van technische verandering: "Naarma
te de vervlechting van elementen sterker is, wordt de elasticiteit tot het 
aanbrengen van tussentijdse veranderingen, vernieuwingen, verbeterin
gen zo men wil, kleiner". Het vermoeden lijkt gewettigd dat dit niet alleen 
geldt voor technische, maar evenzo voor sociaal-culturele en economische 
systemen. Welnu, als hechte samenhang van een systeem vernieuwing be
let, dan kan om dezelfde reden zwakke samenhang, of totale desintegratie 
van het systeem, inhouden dat los te maken of losgemaakte onderdelen 
uit dat geheel ter beschikking komen van een nieuw systeem. Omdat het 
zo lang duurt voordat een organisatorisch systeem ontbindingsverschijnse
len gaat vertonen, is er echter alle kans dat het niet de ontwerpers en stich
ters van een tweede, maar al van een derde of vierde generatie van organi
saties zijn zullen, die de elementen van die eerste generatie organisaties 
kunnen gaan over- of opnemen. 

Als vierde en laatste vorm van sprongsgewijze evolutie in ofvan organi
saties noem ik overspringing op basis van affiniteit. Dit is een schoksgewijze 
verandering als gevolg van een zekere overeenkomst of convergentie tus
sen de oorspronkelijke organisatievorm of -werkwijze enerzijds, en de uit-
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eindelijk door vernieuwing, aanpassing of omvorming tot stand gekomen 
vorm of werkwijze anderzijds. 

Het laat zich denken dat een bepaald soort organisatieverandering be
ter, gemakkelijker of vlugger tot stand te brengen is in het kader van orga
nisatie A dan organisatie B, omdat "A-achtige", meer dan "B-achtige" 
eigenschappen of constellaties in de gewenste richting (C) veranderbaar 
zijn . Je kunt beter uit leer dan uit ijzer schoenen maken en klei leent zich 
beter dan sneeuw tot het vervaardigen van een vuurvaste schaal. Zo is het 
best voorstelbaar dat bijv. loonwerkers gemakkelijker dan handwerkers te 
encadreren vallen in een systeem van huisindustrie. Ik geloof ook, dat Ro
mein (1948: 42) dit op het oog heeft, wanneer hij opmerkt dat zowel loon
werk als arbeid in het kader van de huisindustrie "individueel" van aard 
zijn. De auteur wil hier vermoedelijk mee aangeven, dat een aan solitaire 
arbeid gewende loonwerker zich gemakkelijker zal invoegen in het" Ver
lagsysteem", waar hij immers ook "op zijn een~e" aan de slag moet, dan 
een handwerker die altijd in een ambachtelijk kleinbedrijf in groepsver
band werkzaam was. 

Het débacle van de Fransen bij Crézy kan men op soortgelijke wijze 
interpreteren. Wil de combinatie van boogschutters met ridders effectief 
zijn, dan betekent dit - in termen van Lawrence en Lorsch 1o - een diffe
rentiatie in functioneel verschillende delen, welke door sterke integratie
mechanismen gekoppeld dienen te worden. Misschien had de Franse ko
ning niet (genoeg) gezorgd voor coördinatievoorzieningen, maar ook als 
hij daar wel naar gestreefd had, zou de integratie best wel eens niet ge
werkt kunnen hebben, omdat voor zo'n functioneel gedifferentiëerde en 
doelmatig geïntegreerde krijgsmacht een heel ander "ethos", een andere 
organisatiecultuur nodig is dan voor het ridderleger. Als organisatiever
nieuwing of -vervanging een grondige wijziging van de organisatiecultuur 
en een (daarmee samenhangende) drastische mentaliteitsverandering bij 
de organisatiegenoten vereist, zal de kans van slagen geringer zijn dan 
wanneer in het sociaal-culturele en sociaal-psychische vlak slechts geringe 
aanpassingen gevergd worden. 

10. Lawrence en Lorsch (1967) behoren tot de Urhebers van het contingentiedenken. Hun 
hoofd these is dat in een onzekere omgeving een organisatie beter voldoet, naarmate zij te
gel ijkertijd meer gedifferentieerd én meer geïntegreerd is. Een bedrijf bijv. dat naast zijn pro
duktie-afdelingen aparte eenheden heeft voor verkoop en marketing, voor research en ont
wikkeling, voor personeel en organisatie, is beter in staat adequaat te anticiperen en te rea
geren op allerlei uiteenlopende ontwikkelingen in de economie, de technologie, de maat
schappelijke context enz. dan een bedrijf dat hiervoor niet de nodige deskundigheid in huis 
heeft, C. q. die deskundigheid wel heeft maar daarvoor geen optimale ontplooiingskansen 
biedt in eigen afdelingen. Evenwel , als dit soort differentiatie leidt tot "afdelingsparticularis
me", onderlinge rivaliteit enz. heeft het bedrijf er niet veel baat bij. Alleen als sterke coördi
natie-mechanismen ervoor zorgen dat de delen zich in het kader van het bedrijfsgeheel blij
ven inspannen om het bedrijfsresultaat te bevorderen, werpt differentiatie haar vruchten af. 
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Wellicht is de "culturele diepgang" van de verandering tot op zekere 
hoogte te onderscheiden van de mate, waarin een verandering structureel 
centrale dan wel perifere organisatie-elementen betreft. De ombouw van 
de oud-Zwitserse strijdformatie tot de "egel"-opstelling in de 15e eeuw 
hield waarschijnlijk slechts een technische verandering in, welke geen fun
damentele wijziging van de organisatiestructuur meebracht. Zo zal ook 
een verandering in één bepaald onderdeel van een organisatie veel minder 
voeten in de aarde hebben wanneer zo'n reorganisatie weinig of geen re
percussies heeft voor andere onderdelen dan wanneer met het deel ook het 
geheel op de helling moet. Dit is dan weer een - omgekeerde! - toepassing 
van het door Van Doorn geformuleerde principe, dat een sterke vervlech
ting van elementen vervanging van enkele daarvan belemmert. 

Organisaties, die hun cultuur en lof structuur in grote lijnen intact kun
nen laten, zullen op grond van die continuïteit in allerlei andere opzichten 
gemakkelijker te veranderen zijn dan organisaties, die een totale culturele 
en structurele ombouw moeten of willen bewerkstelligen. Evenzo mag 
men aannemen - denk aan Romein's voorbeeld van het loonwerk als 
startpunt voor de huisindustrie! - dat "débris" van oude organisaties eer
der of gemakkelijker te verwerken is door nieuwe, naarmate die oude en 
de nieuwe organisaties in cultureel en lof structureel opzicht meer overeen
komst vertonen. 

In hoeverre vinden deze hypothesen nu ondersteuning in de uitkomsten 
van het organisatie-onderzoek? Slaan inderdaad bedrijven of instellingen 
soms een fase over en is er dan in bepaalde opzichten sprake van een soort 
"Wahlverwandtschaft" tussen de eerdere en de daarop volgende organisa
tievorm? 

Om te beginnen moet ik vaststellen dat grootscheeps, systematisch on
derzoek naar de ontogenese van organisaties schittert door afwezigheid. 
Alleen over de ontwikkeling van bedrijven is wel wat bekend. Op grond 
hiervan geeft Mintzberg (1979: 241-248) een samenvattende schets in de 
vorm van een graduele evolutie. Een bureaucratische structuur ontstaat uit 
een ouderwetse, ambachtelijke bedrijfsvorm dan wel uit een éénmansonderneming 
waarin de oprichter-eigenaar alles zelf regelt en stuurt. Naarmate zo'n be
drijf dan groeit en door toenemende arbeidsdeling steeds meer differentia
tie en diversificatie I I gaat vertonen, komt er een omslag naar een divisie
vorm waarin allerlei onderdelen (de "divisies", gegroepeerd naar soorten 
produkt of diverse vormen van dienstverlening) betrekkelijk zelfstandig 
kunnen opereren. Soms evolueert zo'n divisiestructuur nog verder en wel 
in de richting van een matrix-organisatie, een opzet in het kader waarvan 

11. Diversificatie, aldus Botter, 1974: 110, is het streven van een bedrijf "naar uitbreiding 
van het assortiment en van de afzetmarkten waarop het opereert". 
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de produktie-eenheden in twee (soms zelfs in drie) overkoepelende ver
banden (bijv. één op basis van het soort produkt, één op basis van het land 
of de regio van vestiging) zijn opgenomen. Volgens Mintzberg zijn soort
gelijke ontwikkelingsstadia niet slechts karakteristiek voor ondernemin
gen, maar evenzeer voor "non-profit" -instellingen. 

Als wij deze ontogenetische evolutiereeks voorstellen als bestaande uit 
drie stadia, dan ontstaat een beeld dat grosso modo overeenkomt met de 
eerder vermelde fylogenetische reeks à la Stinchcombe: 
a. een beginfase waarin de organisatie een ambachtelijke of een pioniers

vorm kent; vervolgens 
b. een formalisatiefase gekenmerkt door de invoering van allerlei bureau

cratische werkwijzen, en tenslotte: 
c. een differentiatie- en integratiefase waarin de complexiteit, doch tevens de 

flexibiliteit toeneemt dank zij decentralisatie en delegatie en nieuwe 
vormen van coördinatie (bijv. informeel, horizontaal overleg; liaison
functies, commissies en taakgroepen). 12 
De vraag is nu of in de levensloop van een bedrijf of instelling die tweede 

fase soms wordt overgeslagen. Dat komt ongetwijfeld voor. In de compu
terindustrie zullen nieuwe bedrijven hun simpele, op informele leest ge
schoeide organisatiestructuur uit de pionierstijd meestal omzetten in een 
of andere vorm van projectorganisatie (een variant van het flexibele bu
reaucratiemodel ). 13Waarschijnlijk is zo'n overspringing in de moderne in
dustrieën die Stinchcombe noemt als bakermat van de organisatie met 
professionele topstaven, eer regel dan uitzondering. In dit genre bedrijven 
immers is taylorisatie van de arbeid , gezien de aard van het fabricage pro
ces (automatisering! ) vaak niet wel toepasbaar. 

Mutatis mutandis geldt dit ook voor allerlei organisaties die zich toeleg
gen op professionele dienstverlening, zoals advocatenkantoren, ingenieurs
bureaus, instellingen voor wetenschappelijke research of hoger onderwijs, 
ziekenhuizen e.d . Ook daar is de uitvoerende arbeid niet goed te plannen 
en te programmeren en vereist de afstemmingsproblematiek eerder onder
ling overleg dan minitieuze regelgeving of het knopen-doorhakken van 
hogerhand. Bijgevolg komt naar mijn indruk de straffe bureaucratievorm 
in zulke organisaties minder frequent voor dan de traditionele ambachte-

12. Het is zeer wel mogelijk in plaats van een drietal, vier of vijf fasen te onderscheiden. 
Wij zagen al (noot 6) dat Stinchcombe uitgaat van vier fasen. Mintzberg doet dat eveneens, 
tenminste als de ontwikkeling van divisievorm naar matrixorganisatie als een nieuw, zelfstan
dig stadium wordt aangemerkt. Deze " willekeur" van de onderzoeker bij het bepalen van 
het aantal fasen houdt in dat men nooit in absolute zin kan vaststellen of er van graduele 
dan wel sprongsgewijze evolutie sprake is. Alleen vergelijkenderwijs en in het kader van een 
theorie kan geconstateerd worden dat een organisatie zich geleidelijk ontwikkelt van a naar 
b of van b naar c, terwijl een andere organisatie fase boverslaat. 
13. Zie over de projectorganisatie bijv. Botter, 1974: Hdst. 8. 
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lijke of de moderne professionele overlegvorm. 14 De veronderstelling ligt 
voor de hand dat die laatste organisatievorm over het algemeen dan wel 
zal zijn voortgekomen uit de eerste, een voorbeeld dus van overspringing 
op basis van affiniteit. 

Al met al kom ik dus tot de slotsom dat de ontwikkelingsgang van orga
nisaties inderdaad verschillende soorten overspringing te zien geeft. Met 
name de omstandigheden waaronder deze vier varianten voorkomen en 
de wijze waarop dat in zijn werk gaat, vormen een nog grotendeels braak
liggend terrein van onderzoek. Het wordt echter tijd nu de vraag onder 
ogen te zien of er in een of meer van deze gevallen sprake is van een intrin
siek verband tussen Romein's beide thesen. Valt er iets te ontwaren van 
een dialectisch proces waardoor de "nadelen van de voorsprong" verkeren 
in de "voordelen van de achterstand"? 

Verband tussen "remmende voorsprong" en "premie op de achterliJkheid"? 

Zo er al sprake is van een "dialectiek van de vooruitgang" in de zin 
van een oorzaak-gevolg relatie tussen de "remmende voorsprong" en de 
"premie op de achterlijkheid", gaat het hooguit om een verband dat soms, 
onder nogal specifieke omstandigheden optreedt, en zeker niet om een 
universele wetmatigheid. Ten eerste is lang niet elke vorm van achterlijk
heid of achterstand een gevolg van een "remmende voorsprong" . Ten 

14. In zijn verhandeling over onderwijsorganisaties onderscheidt Marx (1975) onder meer 
drie organisatietypen: het segmentale, het lijn-en staf, en het collegiale model. Deze typen 
komen, zoals ik eerder betoogde (Lammers, 1983: 288- 289) grosso modo overeen met de am
bachtelijke, de mechanische ( = klassiek-bureaucratische) en de organische ( = flexibel-bu
reaucratische) bedrijfsvorm. Alleen, dat lijn- en staf type wordt in de voorstelling van Marx 
slechts door een geringe mate van bureaucratisering gekenmerkt. Volgens Marx loopt de 
"natuurlijke" ontwikkeling van segmentaal naar collegiaal via een fase van relatief zwakke 
bureaucratisering. Het uitgesproken bureaucratische type komt bij scholengemeenschappen 
weinig voor. Vermeldenswaard is nog dat Marx (1975: 296- 297) het heeft over de "remmen
de invloed" van het moderne, collegiale model op verdere ontwikkelingen van de schooIorga
nisatie in de richting van nog geavanceerder modellen! 

In een empirische studie van ziekenhuizen ontdekte Meurs (1982: 288- 293) verschillen 
in regiem die overwegend te interpreteren zijn als variaties op een dimensie van "traditio
neel" naar "organisch". Van de door haar onderzochte 14 ziekenhuizen zweemt slechts één 
naar het mechanische, bureaucratische type. 

Tenslotte noem ik nog een onderzoek naar vakgroepen van Nederlandse instellingen van 
hoger onderwijs (Heijink c.s., 1978: 147- 153). De vakgroepen bleken in sterke mate te va
riëren naar organisatiegraad en de onderzoekers veronderstellen dat een lage organisatie
graad gekenmerkt wordt door een segmentaal, een hoge door een collegiaal-professioneel en! 
of ambtshiërarchisch model. De beschrijvingen der vakgroepen wekken overigens de indruk 
dat slechts in één vakgroep (tandheelkunde) de organisatievorm tendeerde naar een tamelijk 
uitgesproken ambtshiërarchische opzet. Ook daar is vermoedelijk het "bureaucratisch gehal
te" van de organisatie betrekkelijk laag in vergelijking met een enigermate vergelijkbare een
heid in een bedrijf of ambtelijke dienst. 
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tweede vormt vast niet iedere " remmende voorsprong" in kiem een aanzet 
tot sprongsgewijze ontwikkelingen. Beide argumenten zal ik achtereenvol
gens behandelen. 

Slechts weinig organisaties zijn in hun branche of sector in technisch ent 
of organisatorisch opzicht ooit in de loop van hun bestaan "koplopers" 
of "voortrekkers". Derhalve zal in het merendeel van alle bedrijven, dien
sten en instellingen zich het proces van de remmende voorsprong nooit 
manifesteren. Niettemin kunnen zich in dit soort "gewone" organisaties 
wel degelijk één ofmeer van de vier eerder genoemde sprongsgewijze ont
wikkelingen voltrekken . Met andere woorden, dan is er sprake van een 
"premie op de achterlijkheid" die niets te maken heeft met een "remmen
de voorsprong". 

Ook al is dan het verschijnsel van de premie op de achterlijkheid veelal 
niet een gevolg van een remmende voorsprong, toch zou omgekeerd het 
proces van de remmende voorsprong wèl vaak kunnen uitlopen op een 
sprongsgewijze ontwikkeling. Wellicht is dit nogal eens het geval bij de 
vervanging van technologieën of bij de reorganisatie van bepaalde onder
delen van een onderneming of instelling. Een organisatie evenwel die over 
de hele linie dank zij haar excelleren verstard is geraakt, zal vermoedelijk 
slechts onder ietwat uitzonderlijke omstandigheden in staat zijn om haar 
achterstand om te zetten in een nieuwe voorsprong. 

Immers, de "normale" consequentie van een " remmende voorsprong" 
is de fixatie van een organisatie in haar oorspronkelijke vorm "tot de dood 
erop volgt". Zo zij zich bevindt in een sterk veranderende omgeving, zal 
de kans dat een qua vernieuwingspotentieel "geremde" organisatie een 
zieltogend bestaan gaat leiden en tenslotte eclipseert, groter zijn naarmate 
de "rem" van de voorsprong krachtiger werkt. Indien de omstandigheden 
in het kader waarvan de organisatie functioneert, zich niet of nauwelijks 
wijzigen, dan valt zo'n organisatie zoal geen eeuwig dan toch een heel 
lang - en betrekkelijk voorspoedig - leven ten deel, maar ook dan gaat 
zij eens in nog immer "geremde" - zij het ongerepte - staat ten onder. 

Overigens is het goed om te beseffen dat de meeste organisaties gèèn 
lang leven beschoren is. Na enige jaren, alsdus Starbuck en Nystrom 
(1981: xiv - xvi ), heeft alom en nabij de helft van alle in een bepaald 
jaar opgerichte ondernemingen en overheidsdiensten het begeven. Na 25 
jaar is het percentage overlevenden van zo'n "generatie" organisaties al 
geslonken tot onder de 10! Hierbij moet wel worden aangetekend dat de 
auteurs óók tot de organisatiesterfgevallen rekenen: fusies en overnames 
van ondernemingen, veranderingen van naam en taakstelling en drasti
sche reorganisaties van overheidsdiensten. Nu kan het niet alleen in der
gelijke gevallen, maar zelfs bij faillissementen voorkomen dat de leiding 
en een groter of kleiner deel van het uitvoerend personeel weliswaar de 
jure overgaan van de ene naar de andere organisatie, maar de facto toch 
hun activiteiten grotendeels in dezelfde opzet voortzetten. Formeel is er 
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dan sprake van opheffing van de oude en stichting van een nieuwe organi
satie, maar in sociologische zin blijft de organisatie als samenlevingsver
band toch geheel of ten dele intact. 

Dit neemt niet weg dat verreweg de meeste organisaties na enige jaren 
of na enige decennia de strijd om het voortbestaan staken. Dat kan dus 
een gevolg zijn van het onvoldoende resultaat van de betreffende onderne
ming, dienst of instelling. In zulke "faalgevallen" zal dan (soms? vaak?) 
de " remmende voorsprong" de, of een doodsoorzaak geweest zijn. Organi
saties worden echter eveneens wel opgeheven omdat zij hun doeleinden 
bereikten of ondanks de goede diensten die zij op het moment van ophef
fing nog bewijzen. Men denke bijv. aan een consortium dat slechts op
gericht werd voor de duur van één project, of aan een kleine onderneming 
die na een profijtelijk bestaan geliquideerd wordt omdat de eigenaar zin 
in wat anders krijgt, ziek wordt of sterft. In dit soort "slaaggevallen" kan 
een eventuele voorsprong van de betreffende organisatie best remmend ge
werkt hebben in die zin dat de oorspronkelijk gekozen vorm of technologie 
van de organisatie tot het einde toe gehandhaafd werd, maar dan heeft 
dat dus geen rampzalige gevolgen gehad. IS 

H et komt er dus op neer dat een remmende voorsprong noch in die 
"faal-" , noch in de besproken "slaag-gevallen" uitloopt op een oversprin
ging omdat de organisatie in kwestie nooit meer dan één of twee fasen 
doormaakt. Er is dus mijns inziens geen aanleiding om te vermoeden dat 
een organisatie die qua vorm of technologie haar soortgenoten vóór is in 
het algemeen een potentieel voor sprongsgewijze vernieuwingen zou hebben. 
In de meeste gevallen, vermoed ik, zal de remmende voorsprong uitlopen 
hetzij op een vroege dood , hetzij op een lang en betrekkelijk kalm bestaan. 

R es t dus de vraag of (wellicht onder specifieke omstandigheden en jof 
met betrekking tot specifieke soorten vernieuwing) deze sprongsgewijze 
veranderingen niet (mede) een gevolg kunnen zijn van een remmende 
voorsprong. Ik geloof dat deze vraag bevestigend moet worden beant
woord . De gronden voor dit antwoord kan ik het beste presenteren door 
uit te gaan van de onderscheiden vier typen overspringing. 

Bij opz:.ettelij'ke overspringing uit hoofde van wedijver gaat het, naar wij zagen, 
om rationele besluitvorming, om een afweging van de baten van een uit
stel van vernieuwingen tegen de kosten ervan. Dit soort sprongsgewijze 
veranderen van een technologie of organisatievorm vereist ( I ) een zekere 
mate van rationeel vooruitdenken - of algemener: van strategische be-

15. Zo merkt Stinchcombe (1965: 160- 16 1) op dat de kwestie van de "traditionaliseringsten
denties" van organisaties irrelevant is voor organisaties die van oudsher geschikt zijn voor 
de economische en technische omstandigheden waarin zij verkeren, zo lang die omstandighe
den ongewijzigd blijven. Hij wijst in dit verband bijv. op de a mbachtelijke organisatievorm 
in de bouwnijverheid . 
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leidsvoering - bij de directie ofhet bestuur van de organisatie, (2) een be
hoorlijke berekenbaarheid van het nut van de overwogen veranderingen 
en (3) de mogelijkheid om die veranderingen door te voeren. 

Aan deze drie voorwaarden zal gemeenlijk eerder voldaan zijn in een 
grote onderneming, waarvan de topleiding de beschikking heeft over een 
professionele staf en zich bezint op de installatie van een gloednieuw pro
duktie- of management-informatie-systeem dan - om een ander uiterste 
te noemen - bijv. in een kerkelijke gemeente waarvan de kerkeraad zich 
afvraagt of een totaal andere opzet van de eredienst de jeugd zou trekken 
en de oudere kerkgangers niet teveel zou afstoten. 

Kortom, naarmate een organisatie of organisatie-onderdelen meer het 
karakter hebben van manipuleerbare instrumenten in handen van een 
doelmatig handelende leiding, is in theorie de kans op opzettelijke over
springing groter. Het laat zich verder aanzien dat technische vernieuwin
gen zich gemakkelijker lenen voor zulke ingrijpende revisies dan bijv. de 
overgang van het ene op een totaal ander organisatieregiem. Werktuigen 
zijn - althans in de ogen van de topleiding! - gemakkelijker te vervangen 
dan werkwijzen, en het nuttig effect van technische innovaties is met meer 
zekerheid te berekenen dan het resultaat van een reorganisatie waarbij het 
vooral op het vermogen en de bereidheid van het personeel aankomt om 
in de nieuwe opzet efficiënt te gaan werken. 

Het "remmende" van de voorsprong is in deze gevallen gelegen in de 
diepte-investeringen in een bepaalde technologie, ten gevolge waarvan de 
kans op rendabele vervanging pas ontstaat of optimaal wordt als er alweer 
een fase in de technologische ontwikkeling verstreken is. 

Onwillekeurige overspringing zal, denk ik, vooral in niet zo rationeel geleide 
organisaties en lof als de effecten van de voorgenomen vernieuwing niet 
goed meetbaar zijn, veelvuldig voorkomen. Ten aanzien van deze twee 
voorwaarden geldt dus dat de kans op onwillekeurige overspringing groter 
is daar waar juist de kans op opzettelijke overspringing klein of nihil is. 
De derde voorwaarde die ik hiervoor noemde, de mate van veranderbaar
heid van een organisatie of organisatie-onderdeel of hulpmiddel, werkt 
vermoedelijk voor beide soorten overspringing in dezelfde richting. Is een 
verandering lastig in en lof door te voeren, dan stijgen niet alleen de econo
mische, maar ook de sociale kosten van zo'n transformatie en dat laatste 
zal juist bij overheidsdiensten, welzijnsinstellingen, genootschappen en 
verenigingen zwaar wegen, a lthans zwaarder wegen dan bij ondernemin
gen met een winstoogmerk. 

Een remmende voorsprong zou bij zo'n onwillekeurige, sprongsgewijze 
vernieuwing best eens een rol kunnen spelen. Immers, als een organisatie 
op een bepaald punt van haar ontwikkeling stagneert ten gevolge van in
stitutionalisering, betekent dit dat er daar wèl sprake is van een grote inzet 
van leiding en personeel, van "geloof' in de zaak. Dat kan er toe bijdra
gen, dat a ls de nood aan de man komt en er per se drastisch vernieuwd 
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moet worden, men de sprong ook wel durft te maken en zijn best doet van 
deze " noodgedwongen" verandering het beste te maken. Het élan, de toe
wijding aan de organisatie, weliswaar eerst een belemmering voor verdere 
ontwikkelingen, kan later toch het draagvlak vormen voor een krachtig 
en pijnlijk ingrijpen. 

Van de overspringing door overname kan men zeggen dat bij dit soort "mon
tage" van oude onderdelen in een nieuwe organisatie wellicht eerder spra
ke is van verspringing dan van overspringing. De grens tussen beide proces
sen is echter moeilijk te trekken. Reeds eerder zagen wij dat bij organisa
ties vaak onduidelijk is ofwe nu te maken hebben met een nieuwe organi
satie dan wel met de gehele of gedeeltelijke voortzetting van een oude. 
Hoe het ook zij, voorzover dan de ene organisatie (of het ene organisatie
onderdeel) beschouwd kan worden als het resultaat van de vernieuwing 
van een eerdere organisatie (of deel daarvan), is het zeer de vraag of orga
nisaties-op-leeftijd die laboreren aan een remmende voorsprong ten gevol
ge daarvan nu speciaal geschikt zijn voor zo'n verspringing door overna
me. In het algemeen lijkt mij elke organisatie die oud en der dagen zat 
is, ongeacht of het nu om voormalige koplopers of hekkesluiters dan wel 
om exemplaren uit de middenmoot gaat, een geschikt object voor "ver
nieuwing" in de vorm van overname. 

Tenslotte dan de overspringing op basis van affiniteit. Als twee organisaties 
of organisatie-onderdelen uit niet-aaneensluitende fasen in saillante op
zichten gelijksoortig zijn is er kans op overspringing dankzij affiniteit. Een 
dergelijke sprongsgewijze evolutie - van fase a naar fase c - zal misschien 
eerder voorkomen of méér kans van slagen hebben, indien de organisatie 
in kwestie vroeger met dat element a haar tijd ver vooruit was dan indien 
a nooit het karakter had van een voorsprong, voorzover " geloof in de 
zaak" een rol speelt. Met andere woorden voor dit type overspringing 
geldt hetzelfde als terzake van de onwillekeurige overspringing. 

Concluderend kom ik tot de veronderstelling dat bij drie van de vier 
typen overspringing sprake kan zijn van een remmende voorsprong die te
vens kan fungeren als " premie op de achterlijkheid" en dan dus de organi
satie in een volgende fase weer een prae verschaft. Alleen bij de oversprin
ging door overname biedt, zo te zien , de achterstand geen speciale voorde
len welke aanleiding kunnen zijn tot sprongsgewijze vernieuwingen . 

Slotbeschouwing: de betekenis van Romein's inzichten 

Al met al valt er dus niet veel te bespeuren van een "dialectiek van de 
vooruitgang". Niettemin, Romein's gedurfde hypothesen hebben bepaald 
meer om het lijf dan alleen een impliciete theorie over de "remmende 
voorsprong" . De Amsterdamse historicus heeft vruchtbare aanzetten gele
verd voor verdergaande theorievorming over en onderzoek naar sprongs
gewijze veranderingen in en van organisaties. Voorts is het zeer wel mo
gelijk dat een nadere uitwerking van zijn inzichten voor verspringing van 
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organisatiesoorten (niveau 3 van Schema B) eveneens het nodige zou ople
veren. 

Er zijn nogal wat studies van auteurs die eveneens gestuit zijn op het 
verschijnsel van de remmende voorsprong enjof de premie op de achter
lijkheid juist op dit niveau van soorten organisatie. Zo gaat het in de be
treffende economisch-historische literatuur (bijv. Ames en Rosenberg, 
1963; Gerschenkron, 1962; De Vries, 1981: Hdst. VIII.6) vaak over de 
vraag of een voorsprong van een land dank zij een bepaald type indus
triële bedrijvigheid of dank zij bepaalde technisch-organisatorische vond
sten (zoals de trekschuit te onzent) tot stagnatie en achterstand in een vol
gende periode kan leiden, terwijl dan elders een vergelijkenderwijs "ach
tergebleven" gebied de basis vormt voor de "take-oW' van een nieuwe 
ontwikkeling. Ook in de sociologie komt men wel verwijzingen naar zulke 
overspringingen tegen. Reeds Max Weber (1947: 668) constateerde dat 
elektrificatie eerder plaats vond in landen zonder dan in landen met ver 
ontwikkelde systemen van stoomtractie en gasverlichting! Stinchcombe 
(1965: 148) vermeldt dat sommige nieuwe industrieën en nieuwe vormen 
van openbaar bestuur in het Britse rijk juist niet daar opbloeiden waar zich 
de tot dan toe meest moderne ontwikkelingen op dat gebied hadden voor
gedaan. 

Kortom, er zijn genoeg ideeën en gegevens voorhanden om "de dialec
tiek van de vooruitgang" ook op het niveau van de organisatiesoorten na
der te bestuderen. Dit ligt eens te meer voor de hand, omdat zich de laat
ste jaren in de VS een tak van de organisatiesociologie heeft ontwikkeld 
- de zgn . populatie-ecologie van organisaties - die juist dit niveau van 
analyse tot uitgangspunt neemt (zie hierover o.a. Pfeffer, 1982: 180-192). 

Er is overigens eveneens aanleiding om de potentie van Romein's ge
dachtengang mutatis mutandis uit te proberen op analyses van oversprin
ging of verspringing van netwerken van organisaties of van algemeen
maatschappelijke organisatiepatronen (niveaus 4 en 5) . Bij pogingen de 
oorsprong van de voorsprong van de Japanse industrie te traceren, wordt 
bijv. gerept van het "Iate development effect" (Dore, 1973: 12 en hdst. 
15). Meer in het algemeen raken wij hier aan het vraagstuk of de ontwik
kelingslanden alle stadia van economische ontwikkeling moeten doorlopen 
die de Westerse industrielanden in de loop van hun geschiedenis te zien 
gaven. Wellicht biedt transpositie van Romein's inzichten op het macro
sociale vlak in de geest waarin ik dit beproefde op het niveau van de orga
nisatie of organisatie-onderdelen, perspectieven voor de studie van de ont
wikkelingsproblematiek. 16 

16. Waardevolle aanzetten voor een zodanige toepassing van Romein's thesen ter bestude
ring van het ontwikkelingspatroon van maatschappijvormen zijn te vinden in Wertheim, 
1971: hdst 3 en 4. Overigens, Wertheim hanteert een algemene, macro-sociologische benade
ring, terwijl ik hier pleit voor een specifieke studie van ontwikkelingen van het algemeen
maatschappelijke organisatiepatroon , uiteraard niet ter vervanging, maar ter aanvulling van 
de meer globale, macro-sociologische analyses. 

117 



26 ROMEIN'S WET VAN DE REMMENDE VOORSPRONG 

Toen ik een eerdere versie van dit opstel liet lezen aan een collega die 
evenals ik grote bewondering koestert voor Romein's werk, kreeg ik na 
enige tijd het stuk terug met het op ietwat verdrietige toon uitgesproken 
commentaar: ,Je laat er niet veel van heel!" . Ik realiseerde mij naderhand 
dat mijn collega mijn beschouwingen vooral had gelezen als kritiek op Ro
mein's thesen, met andere woorden als een "vergruizing van het beeld" 
van de geschiedenis als een aaneenschakeling van stagnaties en sprongs
gewijze veranderingen. 

Welnu, zoals Van Doorn (1961: 35) indertijd eens observeerde: "De 
,vergruizing' van het beeld is voor de socioloog een ander woord voor de 
,polyinterpretabiliteit' van de sociale werkelijkheid." Romein (1946: 275 
e. v.) zelf stelde dat produkten van de geest niet verouderen, wanneer zij 
zich telkens weer op verschillende wijzen laten interpreteren. Hij komt er 
dan toe dat polyinterpretabel karakter van een geestesprodukt als wezen
lijk voor het geniale aan te merken. Wellicht zou hij zelf teruggedeinsd 
zijn voor de conclusie dat zijn eigen werk iets geniaals had. In ieder geval 
is mijns inziens de omstandigheid dat het beeld dat Romein destijds opriep 
met zijn "dialectiek van de vooruitgang", zich leent voor "vergruizing" 
in de zin van verdere theorievorming allerminst een verdrietige zaak, 
maar eerder een aanwijzing dat wij hier te maken hebben zoal niet met 
iets geniaals, dan toch zeker met vruchtbaar denkwerk van een bijzonder 
creatief wetenschaps beoefenaar. 
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