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SOCIOLOGIE ONDER DE WETENSCHAPPEN 

De institutionalisering van sociologie als een zelfstandige aftakking van we
tenschap ging gepaard met diepere bezinning op de verdeling en de functie 
van wetenschappen als geheel alsmede op het proces van differentiatie dat 
tot haar afsplitsing van filosofie (waar zij ook als 'moral philosophy' bedre
ven werd) geleid heeft. Het is de ingenieur Auguste Comte geweest die haar 
lanceerde tezamen met zijn 'positieve filosofie' en haar met een barbarisme 
'sociologie' bestempelde, een naam die zij tot heden draagt. I Wetenschappen 
kregen in zijn denken een dominante rol toegeschreven, zij zouden hun 
stempel op het nieuwe (positivistische) tijdperk drukken. En sociologie zag 
hij, zeker wat haar relevantie betreft, aan de top van alle wetenschappen: zij 
zou 'Ia physique sociale' zijn, die de wetten van de samenleving ontdekt en 
haar ontwikkeling regelt: 'savoir pour prévoir et prévoir pour pouvoir!' 

Comtes gedachten zijn, wat de historisch georiënteerde sociologie betreft, 
in Engeland door zijn tijdgenoot, j.S. Mill overgenomen en methodologisch 
uitgewerkt. Deze onderscheidt in zijn A System of Logic naast sociologie nog 
de 'political economy' fthatfconcerns itself only (sic!) with such of the pheno
mena ofthe social state as take place in consequence ofthe pursuit ofwealth' 
(A System of Logic, Longmans, Green and Co., 1949, p. 588) en 'political 
ethology, or the science of national character' (sic!, p. 590). Herbert Spen
cer, die de idee van differentiatie het meest konsekwent heeft uitgewerkt, 
plaatst de sociologie eveneens in het systeem van alle andere wetenschappen: 
zijn Principles of Sociology (1876) volgen na Principles of Psychology (1873), die 
op hun beurt na de Principles of Biology en de FiTSt Principles verschijnen in 
het kader van zijn 'Synthetic Philosophy'. 

Er zijn meer grondleggers van de maatschappijwetenschappen te noemen 
die zich met de wederzijdse verhouding van (alle!) wetenschappen bezig 
hie1den.2 Niet allen zagen de verhouding van psychologie, sociologie en eco-

I Het zou overbodig zijn bij deze bekende zaken stil te staan, ware het niet dat de voorstanders 
van 'the new sociology' (zie verder in de tekst) alsmede enkele sociaalfilosofen (J. EIster) respec
tievelijk op de Schotse moraal-filosofen of nog op de denkers ervoor teruggrijpen als zij naar de 
grondleggers der sociologie zoeken. Om voor de hand liggende redenen wordt Adam Smith ver
meld, maar ook de fabel van B. Mandeville ('The Fable of the Bees; 1729) en Vico, Bossuet en 
anderen (zie Jon EIsters 'Logic and Society', John Wiley, 1978, p. 107). Indien het om een 
'Ideengeschichte' gaat, kan men gerust op Platos 'Republiek' teruggrijpen; ook de in Deventer 
opgeleide Nicolaus Cusanus (*1401) zou bijv. tot de voorgangers van de dialectische school ge
rekend mogen worden. De wetenschap der sociologie is echter nu eenmaal met A. Comte be
gonnen, vandaar dat we ons voornamelijk hiertoe beperken. 

2 De psycholoog-filosoofJohn Dewey is de grondlegger van het algemeen bekende klassificatie
systeem dat door wetenschappelijke bibliotheken aanvaard werd (U.D.C.) . Thomas Masaryk 
('Grundzüge einer concreten Logik', Wenen, 1885) lanceerde een vroege poging tot de algeme
ne wetenschapsleer. De basis-ideeën van de positivistische grondleggers bleven tot het midden 
van onze eeuw voortbestaan. Zie bijv. S.C. Dodd, 'Dimensions of Society. A Quantitative 
Systematics for the Social Science', New Vork, 1944; of diens 'A systematic for sociometry and 
all sciences' in: Sociometry XI, pp. 11-30 (1948); tevens zijn 'leerling' G. Lundberg, 'The Foun
dations ofSociology', New Vork, 1939). 
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6 1. Gadourek 

nomie identiek. Bij Spencer reeds zien we geen 'Principles' aan economie be
steed, deze ontbreekt in zijn systeem. E. Durkheim, wellicht vanwege zijn 
polemiek met G. Tarde, verontachtzaamt ook de psychologie. In de eerste 
helft van onze eeuw kan niemand zich echter meer veroorloven met de dan 
reeds florerende zusterwetenschappen geen rekening te houden. De voor
naamste gedachte over de verhouding tot andere vakken vinden ingang bij 
de vakbeoefenaars, worden gerekend tot de 'mainstream' van sociologie in 
dit tijdperk. Zonder hier op deze, zeker voor insiders, triviale zaken uitvoerig 
in te gaan, wil ik in het kort schetsen: a) het werkgebied van de sociologie 
zoals tot ca. 1955 gepercipiëerd; b) haar plaats onder de wetenschappen; c) 
de verhouding van deze onderling; d) hun klassificatie; e) de voortgaande 
differentiatie langs de scheidslijnen. 

Ad a) Zoals voor de hand ligt, hebben de 'grondleggers' de sociologie 
vooral gezien als een hekkesluiter; zij zou de laatste wetenschap zijn die zich 
(in hun tijd) van de (speculatieve) filosofie heeft afgesplitst, zij zou zich der
halve met het rest-gebied bezighouden. De rest - dat was in de dagen van 
Comte en Mill de samenleving, het vroegere gebied van morele beschouwin
gen of speculatief denken over de Geest, de civilisatie en de cultuur. 

Ad b) Men kwam tot deze aftrekpost van het kenbare door wetenschap
pen naar hun object in te delen. Daar de methode vastlag (het empirisch ra
tionalisme dat elke speculatie en metafysiek meed en alle verschijnselen be
schouwde als eenvoudigweg zijnde, dus niet normatief bepaalde of gewilde) 
was dit een niet al te zware opgave. Men zag alle basis-wetenschappen hië
rarchisch gerangschikt naar de mate van hun ingewikkeldheid. Eigenlijk 
vormden zij een op haar top staande pyramide. Die top werd gevormd door 
wiskunde (mathesis universalis); hierop rustte de fysica (men denke aan de 
sterk mathematisch onderbouwde theoretische natuurkunde), hierop alweer 
de biologie, de volgende laag was dan de psychologie en, tenslotte, de socio
logie. Waar de natuurkunde slechts een beperkt aantal grondcategorieën no
dig had teneinde de fysische werkelijkheid te beschrijven en te verklaren, lag 
het bij de biologie in al haar aftakkingen (men denke ook aan de oude bota
nie, zoölogie, naast o.a . de fysiologie, de celleer, bacteriologie en virologie) 
reeds veel ingewikkelder. By psychologie, werkend met het individueel be
wustzijn, kwam er nog veel meer aan te pas, gezien het feit dat het parallel
lisme tussen fysiologie en psychologie niet bij fijnere functies was aan
getoond. De sociologie, zoals vooral door Durkheim omschreven, onder
scheidde zich dan van de psychologie: collectieve voorstellingen waren an
ders van aard , de maatschappij werd gezien als zijnde betrekkelijk onafhan
kelijk van de menselijke individu, die zij, als regel, 'overleefde'. 

Ad c) Deze (voornamelijk: empirische) basis-wetenschappen werden ook 
gezien in een instrumentele relatie tot elkaar. De dicht bij de basis staande 
wetenschappen zijn van toepassing op de hoger geplaatste vakken - maar 
niet andersom. Zo kan de natuurkunde de chemische eigenschappen (denk 
aan anorganische chemie in die tijd) verklaren; de eigenschappen van che
mische stoffen (zoals kristalvorm, hardheid, giftigheid, enz.) dragen niet bij 
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De wederzijdse verhouding van gedrags- en maatschappijwetenschappen 7 

tot de uitbouw van een mechanica, optica, gezwegen nog van de recentere 
kwamtummechanica en kernfysica. Op een analoge wijze was chemie in vele 
opzichten instrumenteel voor biologie - maar niet andersom: de biochemie 
hielp de fysiologische processen te verklaren, zonder dat echter genetische en 
andere inzichten de chemie verrijkt hadden.3 Met de 'hoger geplaatste' we
tenschappen ging het niet anders; de met bewustzijn begaafde organismen 
werden geacht de algemene biologische wetmatigheden te volgen; er kwam 
echter nog iets bij: de reflexieve, bewuste beslissingen nemende persoonlijk
heid met haar functionele en typologische wetmatigheden. En met het be
roep op de stelling dat 'het geheel is meer dan slechts de som van zijn delen' 
meende ook de sociologie in de groep, de samenleving, de cultuur een van 
de psychologie onafhankelijk kenobject te vinden. Wel meenden enkele so
ciologen dat de (sociale) psychologie de genesis hiervan kon helpen te verkla
ren; door 'sociabiliteit', de neiging om zich aaneen te sluiten te bestuderen, 
zou de (sociale) psychologie ons inzicht in het ontstaan van groepen, organi
saties of instituties verhogen.4 

Het was deze tendens van wetenschappen om de eigen discipline met be
hulp van de daaronder geplaatste wetenschap te constitueren (door de ont
wikkeling sub c) bevorderd), die enkele wetenschapsfilosofen (vooral uit neo
positivistische kringen) de 'unity of science move ment' deed lanceren.4 Zij 
waren reductionisten par excellence en meenden biologie tot chemie te redu
ceren, deze tot natuurkunde die (althans in de ogen van sommigen) alweer 
tot zuiver wiskundige vergelijkingen was terug te brengen. Er waren er 
onder psychologen en sociologen wie het reductionisme aansprak. De opko
mende psycho-fysica en de theoretische opvattingen van St. C. Dodd, G . 

3 Deze stelling zal ongetwijfeld 'gedateerd' lijken in het licht van de tegenwoordige bio-techno
logie. Biologische processen worden stellig gebruikt om chemische stoffen ('goedkoper') te pro
duceren. Leek zijnde op dat gebied, vraag ik mij toch af of dit gebeurt doordat de biologie de 
chemische inzichten had vergroot of, net anders om, doordat onze kennis van fysiologische pro
cessen beter is geworden door de voortgaande chemische research. De in een biochemisch labora
torium werkende onderzoeker zal deze vraag waarschijnlijk futiel vinden. 
• Zo heeft mijn Tsjechische leermeester, Durkheims leerling In. A. Bláha, geleerd dat maat

schappelijke verschijnselen ontstaan in de sociale gemeenschappelijke behoefte(n) en belevenis
sen althans deels geassimileerd raakt, zich aaneensluit (associatie) en zich organiseert teneinde 
het doel te bereiken (de behoefte te bevredigen). Een op het spoortraject Bedum-Groningen op
duikende koe zou een voorbeeld zijn hoe uit een anonieme massa een 'society in a nutshell' ont
staat. Waar iedereen de Stad wil bereiken, ontwikkelen zich interacties onder de onbekenden. 

Voor Bláha zie diens 'Sociologie', Praag, 1968, blz. 12-16. Wat de sociabiliteit betreft, zie o.a . 
Stanley Schachter, 'The Psychology of Affiliation. Experimental Studies of the Sources of Gre
gariousness', Stanford Univ. Press, 1959. Trouwens de gehele 'school' van het symbolisch inter
actionisme is in wezen sociaal-psychologisch van aard. 
S Zie o.a. 'International Encyclopedia of Unified Science', Vol. I & 2, onder de redactie van 

Otto Neurath, RudolfCarnap en Charles Morris verschenen in 1938; ik baseer mij op de vijfde 
druk van de U. of Chicago Press, 1955; Niels Bohr, B. RusselI enJohn Dewey schreven ook bij
dragen hiervoor. O. Neurath licht in the voorwoord de 'unity ofscience movement' toe. 
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8 I. Gadourek 

Lundberg, e.a. wijzen in die richting.6 Anderen (veelal meer kwalitatief ge
richte wetenschapsbeoefenaars) onderschreven de uitspraak over de domi
nantie van het geheel boven de som der delen; ook zij vonden steun in een 
filosofische richting, o.a. 'emergent evolution' was hierop gebaseerd; elk rijk 
der natuur onderscheidt zich wezenlijk (en kwalitatief) van het andere; de 
anorganische materie van het plantenrijk, dat van het dierenrijk en dat laat
ste van de mensen, zowel individueel als collectief beschouwd. 7 

Ad d) Men kan zich afvragen waarom de economie zo weinig ruimte in
nam in de boven vermelde beschouwingen. Zij is immers historisch gezien 
haar zusterwetenschappen vóór geweest, heeft al gauw tot opzienbarende re
sultaten geleid en vormt door haar toepassing van de wiskunde op kardinaal 
gemeten variabelen een voorbeeld van de sociaal-wetenschappelijke model
vorming. Het inleidende citaat uit J. St. Mill geeft reeds een mogelijk ant
woord op de gestelde vraag: zij werd immers niet tot de basis-wetenschappen 
gerekend, die telkens een geheel rijk van verschijnselen onderzoeken; zij be
studeert immers slechts die aspecten van de samenleving ('social state') die 
voortvloeien uit het streven naar welvaart. Anderen benadrukten het doel 
van dit streven (winstmaximering, rechtvaardigde verdeling van het inko
men) en beschouwden economie als een 'teleologische' of toegepaste weten
schap.8 

6 Men hoeft de in Noot 2 genoemde geschriften van Dood en Lundberg maar te raadplegen 
om te zien dat beiden voorstanders van het 'fysicalisme' zijn geweest. Dood meende met zijn 
'S-theorie' systematiek voor alle (zelfs: natuurkundige verschijnselen) te geven, die in zijn alge
braïsche formule (naar zijn mening) ingevuld konden worden. George C. Homans (The Hu
man Group, New Vork, 1950: 'Social Behavior: lts Elementary Forms', New Vork, 1961) rekent 
zich doelbewust tot de reductionisten; zo lezen we in zijn bijdrage tot Herman Turk & Richard 
L. Simpson (Institutions & Social Exchange: The Soci-ologies of Talcott Parsons & George C. 
Homans', New Vork, 1971, p. 376: 'In Sociallnstitutions I showed how many of the emergent 
properties ofthe behavior ofmen in sm all groups, such as the emergence ofa status sytem, could 
be eXplained with the use of psychological general propositions. That was the job of my hook.' 
Volgens de redacteurs (op. eit. 10), zou Homans, oud-voorzitter van de American Sociological 
Association, geloven dat alle algemene sociologische uitspraken ('propositions') psychologisch 
van aard zijn. 

7 Zie bijv. D. Lerner (Ed.), 'Parts and Wholes. The Heyden Colloquium on Scientific MethOO 
and Concept', New Vork: The Free Press, 1963, met bijdragen van o.a. Romanjakobson, Cly
de Kluckhohn, Simon Kuznets en Ernest Nagel. Van Nagel ook 'Über die Aussage: 'Das Ganze 
ist mehr als die Summe seiner Teille" in E. Topitsch (Red.) 'Logik der Sozialwissenschaften' 
Köln/Berlin, 1965, blz. 225-235, voorafgegaan door Moritz Schlick, 'Über den Begriff der 
Ganzheit'. 

Het begrip 'emergent evolution' is van C. Lloyd Morgans gelijknamige boek afkomstig. Naast 
de Franse H. Bergson, de Engelse S. Alexander heeft ook de in de oorlog in Amsterdam onder
gedoken Tsjechische hoogleraar J.L. Fischer zich met deze problematiek beziggehouden. 
8 Volgens J.J. Klant (zie noot 46) ligt aan alle economie de praxeologische overweging ten 

grondslag, beoogt alle economie een leiddraad voor praxis te 'geven'. P. Hennipman ('WeI
vaarttheorie en economische politiek', Alphen a.d. Rijn, 1977) bestrijdt de opvatting dat het 
Pareto-optimum een normatief of ideologisch begrip zou zijn; aan de andere kant spreekt hij 
ook van de 'instrumentele kennis' (p. 145) die de normen van efficiënte allocatie zou vaststellen. 
B.M.S. v. Praag komt in zijn oratie ('Kijken achter de spiegel: Beeld en werkelijkheid', Leiden, 
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De wederzijdse verhouding van gedrags- en maatschappijwetenschappen 9 

Het model van de laatstgenoemde zag men veelal als volgt: men ging van 
een bepaalde niet-cognitieve waarde of doelstelling uit (gezondheid, optima
le woningbouw, productie en aanwending van electriciteit, enz.) en vergaar
de kenniselementen uit alle denkbare basis-disciplines, die de doelstelling 
hielpen te bereiken of de waarde te realiseren. Zo treft men bijv. in de ge
neeskunde niet slechts de elementen van de biologie aan, maar ook van che
mie, fysica en psychologie, allemaal gericht op het streven om de ziekten te 
genezen of te voorkomen. In de (bedrijfs)economie die naar de winstmaxi
malisering van bedrijven streeft, zal men wellicht elementen van organisatie
leer, functieleer, sociale psychologie, technologie, naast de micro-economi
sche wetmatigheden aantreffen.9 

Het systeem van wetenschappen zag men in overeenstemming hiermee 
opgebouwd uit de 'praktische' of toegepaste en de 'theoretische' of 'zuivere' 
(d.w.z. ongemengd met waarde-oordelen of praktische doelstellingen) we
tenschappen. Het zijn vooral de zuivere wetenschappen die de basis vorm
den van de hiërarchische ordening, geschetst sub b).9 Voor de klassificatie 
had men nog een criterium nodig; wat immers te doen met vakken als wis
kunde, elementaire logica, taalkunde, ethica? Men zag het verschil in tussen 
de empirische wetenschappen (bestuderende de zintuigelijk waarneembare 
werkelijkheid) en de 'wetenschappen van de geest.' Ondanks de verleiding 
om wiskunde (vooral de geometrie ) nog als rustend op de abstractie van 

1984) heel dicht bij deze opvatting: 'Het doel van de economische wetenschap is het opzetten 
van een waardeurij analytisch apparaat, dat geen normen geeft, maar slechts een instrument, 
waarmee de beslisser kan vinden welke gevolgen zijn beslissingen hebben' (blz. 3). 
9 W . van Rossum lanceert een 'nieuw' criterium voor wetenschaps-klassificatie: restrictieue en 

niet-restrictieue wetenschappen (zie zijn bijdrage tot de bundel 'Economische wetenschappen: 
eenheid in verscheidenheid?' van J. Muysken en H. Schreuder onder de titel 'De economie als 
niet restrictieve wetenschap?' , Van Gorcum, Assen, 1985, blz. 77-83). Ik vraag mij afofdit cri
terium niet samenvalt met het door ons genoemde onderscheid tussen de toegepaste- en de basis 
wetenschap. De eerstgenoemde zoekt alle middelen om haar doel (de bruggenbouw, het plaat
sen van de mens op de maan, het bestrijden van AIDS) te bereiken. De basis-wetenschap doet 
dit slechts nu en dan in haar research: de kennis van de planeten (astronomie) is door de uitvin
ding van de telescoop alsmede door het zenden van de raketsondes meer gevorderd dan door 
het jarenlang deductief, sterk wiskundig onderlegd getheoretiseer. Die theorievorming zelf is als 
regel zeer restrictiel1 

Het is juist de aard van de zuivere wetenschap dat zij veelvuldig zo weinig voor ons kan doen. 
Een astronoom die zich met de ver verwijderde nevel wolken bezig houdt, een bioloog die de 
wereld probeert weer te geven zoals gezien door de bij - zij hopen niet eens dat ze ooit iets nut
tigs ofmaatschappij-relevants zullen vinden. Ik zie ook in de term 'basis' of 'zuiver' geen weten
schapswaardering. Toegepaste discipline kan relevanter zijn en hoeft niet minder 'diep' te zijn; 
men denke aan de tegenwoordige bacteriologische, farmacologische of andere 'medisch geïnspi
reerde' research. 

Aan de andere kant is het soms zinloos aan de beoefenaar van een der 'basis' vakken te vra
gen: 'Wat kanje voor mij doen?' in de betekenis 'Hoe kan jouw vak X voor mijn vak Y dienstig 
zijn?' Afgezien van het feit dat dienstverlening als regel een reciproke relatie is, druist deze 
vraag in tegen de ethos van zuivere wetenschapsbeoefening. Het accent ligt meer op het 'zijn' 
dan het 'doen'; de met concrete problemen geconfronteerde toepassers zullen zelf er uit halen 
wat zij kunnen gebruiken. Dit neemt mijn droefheid niet weg dat er zo weinig parate kennis 
is in mijn vak waaruit anderen iets kunnen gebruiken. 
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(ruimtelijke) waarnemingen te beschouwen, vinden in deze eeuw pogingen 
plaats de wiskunde in samenhang met de logica te zien, steunend op de min 
of meer autonome ordenende functie van de menselijke geest. Terwijl hier te 
lande de term 'geesteswetenschappen' is ingeburgerd, beschouwt men deze 
in de Engelstalige landen als 'arts'; in Frankrijk en enkele andere Europese 
landen plaatste men deze in het kader van de filosofische vakken, naast wel
licht nog noëtica (kennisleer), kosmologie, filosofische antropologie en al
gemene axiologie (esthetica wordt nu en dan zelfstandig onderwezen). 

Tenslotte kwam er na Windelband en Rickert nog de verdeling in de meer 
beschrijvende, zich met de weergave van concrete eenheden bezighoudende 
(idiografische) en de meer verklarende, algemene wetmatigheid en re
gelmaat zoekende (nomothetische) vakken. De historische wetenschappen 
ontlenen aan dit criterium hun raison d'être, hoewel als beoefenaars ervan 
weigeren het bij de descriptie te laten; hun 'verklaring' is echter als regel ge
richt op de in de tijd beperkte, eenmaal voorkomende verschijnselen (proces
sen en structuren). Het variëren van de mens en de samenleving in de ruimte 
werd als object gekozen door geografie en ethnografie (later, waar het gehele 
gemeenscha ppen betrof: cul turelef'social' I an tropologie) . 

Ad e) Het door Spencer omschreven differentiatieproces bleef niet stil 
staan. De in de negentiende eeuw slechts vegeterende vakken hebben zich tot 
volwaardige wetenschappen ontplooid, nieuwe wetenschappen zijn ont
staan, voornamelijk langs de scheidslijnen tussen de oorspronkelijke basis
vakken. Analoog aan een biochemie zijn fysiologische-psychologie en neuro
fysiologie ontstaan, sociale psychologie en groepsdynamica vulden de leemte 
tussen de sociologie en de psychologie op. 

Het process bleef niet slechts beperkt tot de empirische basis-wetenschap
pen. Zo zien we al vroeg naast de economische geschiedenis ook de sociale 
geschiedenis geïnstitutionaliseerd, de taalpsychologie en godsdienstpsycholo
gie, de sociale ethiek. 

Differentiatie trof niet alleen de wetenschap maar, vanzelfsprekend, ook 
de samenleving. Waar begin deze eeuw een expliciete theocratie heerste 
(men denke aan de Habsburg-monarchie in Centraal Europa of de verkapte 
theocratie van Christelijke partijen, zoals in Nederland), vindt langzamer
hand meer en meer scheiding plaats. De 'vrijgemaakte' sectoren (politiek, 
onderwijs, kunst) worden door de wetenschap niet ongemoeid gelaten en ge
ven aanleiding tot ontplooiïng van nieuwe en intensieve bloei van reeds be
staande vakken: politicologie naast bestuurskunde, pedagogie en andragolo
gie (naast onderwijskunde), musicologie naast kunstgeschiedenis, enz. Op 
het gebied van de toegepaste vakken is de groei nog opvallender: naast de 
genoemde bestuurskunde is er planologie; naast andragologie is er ook crimi
nologie, orthopedagogiek naast klinische psychologie, om slechts enkele 
(dicht bij de menswetenschappen staande) vakken te noemen. 10 

10 Het is m .i. vooral aan de in Noot 9 genoemde non-restrictieve aard van de toegepaste weten
schap te wijten dat er tussen de verschillende ' "kunden' nu en dan spanningen en competitie-
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De wederzijdse verhouding van gedrags- en maatschappijwetenschappen II 

Hetgeen beklemtoond moet worden is de groei van wetenschappen, die 
met de differentiatie van de maatschappelijke (sub)systemen gepaard ging. 
In navolging van Sorokin en Talcott Parsons (die beiden in hun tijdperken 
vanaf hun positie aan de Harvard University het beeld van de sociologie 
mede bepaalden), worden dan ook 'economie', 'recht', 'politiek', 'onderwijs', 
e.a. als 'systemen' gezien (het bijvoeglijk naamwoord is dan 'systemic', niet 
'systematic'). De wetenschappelijke bases van deze maatschappelijke secto
ren worden dan met 'systeem-wetenschappen' aangeduid. Hun producten 
zijn deels cognitief, deels normatief van aard. De normen zijn echter als regel 
niet ethisch van aard; het zijn de criteria voor het juiste taalgebruik, voor 
het verantwoord legaal, economisch, hygiënisch, enz. handelen. De model
len die zij opstellen vormen niet slechts een afbeelding van de werkelijkheid, 
maar de afbeelding van een ideale werkelijkheid. Zij dienen als een leidraad 
voor de voornaamste Actores in het desbetreffende systeem, als deze in over
eenstemming met hun rol (dus q .q.) handelen. 

STRUCTURERING VAN DE SOCIOLOGIE T.O.V. DE 

(ZUSTER) WETENSCHAPPEN 

De sub a) tfm e) behandelde aspecten waren niet onafhankelijk van elkaar. 
Zo heeft het hiërarchische model van de empirische (basis)wetenschappen 
(sub b) invloed gehad op het nader specificeren van het studie-object van de 
sociologie (sub a). De benadrukte toepasbaarheid van wetten van 'lager ge
plaatste' (meer algemene) wetenschappen leidde er toe dat sociologen fysieke 
(althans: meteorologische), biologische (erfelijke factoren, gezondheidstoe
stand, bevolkingsdichtheid, enz.), en psychologische oorzaken zochten van 
de door hen onderzochte verschijnselen (zelfmoord, drankzucht, crimineel 
gedrag, enz.). E. Durkheim, na de reeds genoemde polemiek met Gabriel 
Tarde, II heeft als één der eersten het tegenovergestelde standpunt verde
digd, dat maatschappelijke verschijnselen met behulp van maatschappelijke oorzaken 
verklaard dienen te worden. Het laatste woord hieromtrent is nog niet ge
sproken; de sociologieopvatting van Dodd en Lundberg is open, nodigt uit 
tot opnemen van factoren uit andere wetenschappen. De recentere studie 
van zelfmoord (het eigenlijke stubieobject van Durkheim) toont de werking 
van niet-sociologische (immers o.a.: de geriatrische, psychiatrische) factoren 
aan. 

Het is waarschijnlijk aan de Franse vooroorlogse sociologie te danken dat 
de sociale psychologie tot ontwikkeling kwam. Nadat G . Tarde aan het eind 
van de vorige eeuw zijn poging gewaagd heeft sociale conflicten door ele-

strijd ontstaan. De onderliggende verschillen in de vorming van de desbetreffende onderzoeker 
ofwetenschapstoepasser dragen er eveneens aan bij . 'Een jeugdige drugsverslaafde' kan een ob
ject vormen voor de klinische psycholoog, (kinder)psychiater, (ortho)pedagoog of andragoloog, 
criminoloog, gezinssocioloog, en wellicht nog andere deskundigen, zich op allerlei vormen van 
therapie toeleggend. 
11 Zie Emile Durkheim, 'Les Règles de la méthode sociologique', Paris, 1919; en Gabriel Tarde, 
'Les Lois sociales. Esquisse d'une sociologie' , Paris, 1898. 
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mentaire psychologische processen (zoals nabootsing) te verklaren, laat 
Durkheim het probleem niet los. Zijn in 1924 verschenen La Sociologie et phi
losophie heeft als eerste hoofdstuk 'Représentations individuelies et représen
tations collectives'. Een jaar daarop verschijnt het werk van een van zijn 
meest begaafde leerlingen, Maurice Halbwachs, over Les Cadres sociaux de la 
mémoire, (Paris, 1925), waarin deze socioloog m.b.v. de analyse van dromen 
het verschil tracht aan te tonen tussen de zuiver individuele en de sociaal ge
conditioneerde psychische functies. Het bleef vanzelfsprekend niet bij de ge
noemde schrijvers; de namen van M. Mauss, G. Davy, C. Bouglé, L. Lévy
Bruhl, en de psychologen C. Blondel, G. Dumas en H. Wallon dienen ver
meld te worden in verband met het ontstaan van sociale psychologie. 

Frankrijk had geen monopolie in dit opzicht. In Duitsland heeft W. 
Wundt, de grondlegger van de experimentele psychologie, zich in de laatste 
levensjaren bezig gehouden met een monumentaal opgezette Völkerpsycholo
gie: eine Untersuchung der Entwicklungsgesetze von Sprache, Mythus und Sitte (Leip
zig, 1910-1920), eveneens de psychische functies afhankelijk ziende van col
lectiva (de volksaard). 

Toen deze denkbeelden naar de 'nieuwe wereld' zijn overgewaaid en daar 
(vooral vanwege de Eerste Wereldoorlog, die een caesuur in Europa heeft 
veroorzaakt) tot bloei zijn gekomen, hebben zowel C.H. Cooley (Human Na
ture and Social Order, New Vork) als G.H. Mead (Mind, Selj, and Sociery, Chica
go, 1934) de leer van wederzijdse afhankelijkheid van psychische en sociale 
verschijnselen verder versterkt: concepten als 'looking glass self of 'primary 
group' (later ook: 'referentiegroep') wezen alle in de richting door de twee 
grondleggers van 'established sociology', P.A. Sorokin and T. Parsons, on
derschreven: persoonlijkheid, maatschappij en cultuur vormen een functio
nele eenheid (de titel van P. Sorokin's handboek is ook Sociery, Culture, and 
Personaliry, Their Structure and Dynamics (New Vork, 1947, 1969). Hun stelling 
werd verder bevestigd door het werk van cultureel-antropologen (bijv. B. 
Malinowski, M. Mead). 

Deze historische uitweiding maakt het duidelijk dat menige psychologi
sche these invloed ondervond van sociologie (en antropologie). De universa
liteit van psychoanalytische concepten wordt 'fraglich' indien men rekening 
houdt met een gezins- of familiestructuur geheel afwijkend van die van de 
Weense familie tegen het eind van de vorige eeuw; de ontwikkelingspsycho
logie krijgt in het licht van de socialisatietheorie een nieuwe inhoud, wordt 
nu en dan vervangen door sociaal-psychologische concepten. Er zouden 
meer voorbeelden te noemen zijn. De invloed van (sociale) psychologie op 
sociologie was wellicht nog sterker; zo sterk dat, zoals we straks nader zullen 
toelichten, enkele prominente sociologen denken dat haast al het theoretisch 
denken in de sociologie sociaal psychologisch van aard is. 

Ondanks de sterke wederzijdse beïnvloeding bestond er over de autonome 
werkterreinen van psychologie en sociologie onderling geen twijfel. De psy
chologie hield zich met (psychische) functies bezig die persoonsgebonden 
waren, bestudeerde ook hun structuur (persoonlijkheid) en ev. de invloed op 
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het groepsleven. De relatieve onafhankelijkheid der maatschappelijke ver
schijnselen van het bio-psychische substraat, hun t.O.V. de individuele psyche 
'externe aard' werd door Durkheim en zijn school overtuigend aangetoond. 

Zoals P.J. van Strien in zijn systematisch betoog voor het forum van deze 
Akademie (Integratie als ambtelijk idool. Systematiek en dynamiek van de sociale we
tenschappen, Publicatie van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad, Amsterdam, 
1984), duidelijk heeft aangetoond, berust de tegenwoordige drang naar inte
gratie eerder op politieke en opportune, dan op systematische redenen. Vol
gens mij zien we de differentiatie zich nog verder voltrekken, deels ten koste 
van het bredere perspectief; waar 'persoonlijkheid' reeds als een veel omva
tend concept verschijnt, zie ik zelden psychologen zich met de structurering 
ervan bezig houden. Men aarzelt om een dergelijk breed concept als onder
werp van studie te nemen en dit de encadreren in hetgeen vroeger floreerde 
als 'differentiële psychologie'. De psychologie van 'volkskarakter' (zelfs in
dien slechts stochastisch opgevat als 'modal personality') is eveneens prak
tisch verdwenen. Dit suggereert dat differentiatie niet alleen de bakermat is 
van nieuwe kennis, maar ook oorzaak van een 'eclipse of science' kan zijn. 

Voor de kwestie van de wederzijdse verhouding der zusterwetenschappen is 
belangrijker het feit dat sociologie niet blind bleef voor het proces van diffe
rentiatie van de maatschappij zelf. Waar 'de samenleving als geheel' , con
ceptueel opgevat als 'sociale structuur' of 'cultuurpatroon', het studieobject 
vormt van de wetenschap, kan deze niet blind blijven voor de opsplitsing 
hiervan in allerlei structurele segmenten, culturele (sub )systemen. Met 
groeiende kennis, komt ook de specialisatie van het vak. Deze volgt, wellicht 
mede door maatschappelijke behoeften geleid, de weg van de differentiatie 
van de maatschappij: er komt godsdienstsociologie, economische sociologie 
(arbeids-, organisatie-, bedrijfssociologie, sociologie van de landbouw, studie 
van industriële verhoudingen), rechtssociologie, politieke sociologie bij, 
voorts sociologie van kennis en wetenschap, onderwijssociologie, medische 
sociologie, gezinssociologie, sociologie van de vrije tijdsbesteding, e.a. 

Deze ontwikkeling werd door de beoefenaars van de reeds geïnstitutionali
seerde wetenschappen niet telkens met vreugde ontvangen: men zag zich in 
eigen werkgebied bedreigd. Zoals ik elders trachtte aan te tonen, ten onrech
te .12 Sociologie streefde er niet naar de reeds bestaande (systeem)weten-

12 Zie mijn repliek aan Muntendam in Tijdschrift voor sociale geneeskunde, 44, 1964, onder 
de titel 'Medische sociologie: hulpwetenschap of bedreiging?' De relatie van de 'externe verkla
ring' (die psychologie of sociologie geven) tot de ' interne verklaring' (van een systeem-weten
schap zelf) vond ik goed toegelicht in Q Gibson, 'The Logic of Social Enquiry', (London, 
1960). Op blz. 45 schrijft Gibson als volgt: 'If it is asked why a garage mechanic adjusts one 
screw rather than another, the answer will clearly be that it is because he has seen wrong with 
the car. To explain his action we need a knowledge not of psychology but of motor-mechanics, 
since we want to know what evidence he has for his diagnosis.' Voor 'motor-mechanics' zouden 
we 'marktsituatie' of 'constellatie van politieke krachten' kunnen invullen teneinde de relatie 
van economische sociologie tot economie of van politieke sociologie tot politicologie te vatten. 

'Systemen' zijn de voornaamste oorzaak van de uniformiteit van collectief gedrag, zoals P.A. 
Sorokin reeds heeft ingezien toen hij zijn 'meaningful-causal analysis' lanceerde. 
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schappen te vervangen, maar wel om deze door haar eigen 'optiek' aan te 
vullen. In de overheersend structuralistische en functionalistische visie 
trachtte zij de maatschappelijke structuur van het systeem ('gezondheid', 
'taal', 'politiek', 'wetenschap', 'recht', 'opleiding', enz.) te omschrijven en te 
analyseren. Hiernaast werd aan de wederzijdse beïnvloeding door andere 
'systemen' aandacht geschonken. 

Laat ik één en ander toelichten aan 'gezondheid' als sociaal systeem, waar 
ik mij meerdere jaren mee bezig hield. Medische sociologie zou ook hier aan
dacht schenken aan de structurele aspecten (ziekenhuizen, inrichtingen, 
maar ook: artsen als een speciaal gesocialiseerde groepering gezien, het pro
ces van die socialisering in de opleidingscentra, de rol van de patiënt, be
drijfskundige aspecten van het ziektegedrag, enz.). Hiernaast zou zij tevens 
de invloed van andere 'systemen' op gezondheid bestuderen: de overheid en 
de 'gezondheid'; economische aspecten van 'gezondheid' (onder andere: het 
probleem van 'verzekerden' en van 'privé patiënten', toegankelijkheid van 
diensten voor de onderscheidene groeperingen, beroepspositie en zelfmedica
tie, enz.). Pas na deze studie die men ook 'sociologie van de geneeskunde' 
noemde, zouden de problemen van de 'sociologie in de geneeskunde', d.w.z. 
de bijdragen van sociologie tot de medische wetenschap zelf aan de orde ko
men: de sociale etiologie van riskante of schadelijke gewoonten, van situaties 
die spanningen impliceren (denk aan angina pectoris), van situaties die tot 
alcoholisme leiden (echtscheiding of ander partnerverlies, het falen in eigen 
loopbaan, enz.) en dergelijke. In al deze zaken wordt de rol van de medicus 
niet aangetast, indien men de autonomie van verschillende systemen er
kent. 13 Het is immers dankzij de medische research dat de socioloog te weten 
komt dat emotionele spanningen fatale gevolgen kunnen hebben bij angina 
pectoris, dat eenzijdig alcoholgebruik levercirrhose veroorzaakt of dat teer in 
sigaretten tot kankerontwikkeling leidt. In de verlenging van deze kennis 
draagt sociologie haar steentje bij . 

Analoog hieraan zouden we tevens de economische sociologie als voorbeeld 
bij onze beschouwingen kunnen nemen. Deze zou, om te beginnen, sociolo
gie van economie zijn. Zij zou de bestaande economische instellingen en pro
cessen in sociologische termen beschrijven en analyseren. Dit is m.b.t . de 
industriële bedrijven wellicht reeds lang gebeurd; ik vraag mij echter af, of 
het ook zo is voor de Beurs in Amsterdam, de graanbeurs in Groningen, ver
schillende markten. Zijn deze door dezelfde optiek bestudeerd van formele 
en informele netwerken van sociale positiebekleders, van de rollen die men
sen vervullen en het prestige dat zij hieraan ontlenen, de wegen langs welke 

13 In mijn 'Kennissociologie' , Servire, Den Haag, 1955, laat ik zien dat de kennis omtrent de 
genese van normen (ook cognitieve, ethische normen) onderscheiden dient te worden van het 
vraagstuk der geldigheid van normen. Het zo populaire proces van 'debunking', d .w.z. de exis
tentiële verankering van de denker (of: schrijver) blootleggende publiciteit lijkt veelal op een 
scheldpartij, die i.p.v. zich op argumenten te beroepen, probeert de tegenstander in discrediet 
te brengen en hem te vernederen. 
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zij toegang krijgen tot al deze rollen (opleiding, aanbeveling door financiële 
instellingen)? Schenkt men ook aandacht aan het dagelijkse, wekelijkse en 
jaarlijkse werkritme, communicatiekanalen, collectieve tegenstellingen of 
klieken van belangenbehartiging, spelregels waar men zich aan houdt (en 
niet aan houdt), enz.? Op een dergelijke wijze zijn alle instellingen op econo
misch gebied te benaderen. De overheidsinstellingen (het ministerie van fi
nanciën, van economische zaken, belastingdiensten, inspecties en douane
diensten) zullen wellicht een scheidslijn vormen met de politieke sector. Het 
beeld behoeft geenszins een statisch karakter te dragen indien men het da
gelijks reilen en zeilen van al deze groeperingen (hun functioneren), het so
cialiseren van nieuwe leden, loslaten van ouderen, het vormen van netwer
ken, alsmede de sociale processen als fusies, overnamen, bankroet, stakingen, 
ontslagen,. niet als economische grootheden doch als sociale processen be
schrijft en analyseert. In de 'mainstream' van sociologie pleegde men ook de 
ongewilde gevolgen van economische handelen of van inspecterend optreden 
onder de termen van dysfunctie en latente functie in ogenschouw te nemen 
(de 'Softenon' affaire zou wellicht hieronder vallen: in plaats van een genees
middel te produceren, fabriceert een farmaceutische firma een het menselijk 
leven van afnemers en hun kinderen bedreigend gif). 

Sociologie in de economie is ook geen vreemde eend in de bijt. E. Zahn, 
als één der eerste beoefenaars van het vak in Nederland, beschrijft 'welvaart' 
niet als een economische, maar als een sociologische categorie, waarbij hij de 
invloeden van mode, van de elitaire levensstijl en van referentiegroepen op 
het consumentengedrag benadrukt. 14 JA.A. van Doorn besteedt eveneens 
aandacht aan de consumptiefunctie door vooral op de behoeften-stimuleren
de werking van 'marketing' het accent te leggen. 15 Trouwens in het eerste 
handboek van de economische sociologie in Nederland verschenen, werden 
de inleidende hoofdstukken besteed aan de problematiek die met enige vrij
heid tot de klassieke microeconomie gerekend kan worden. 16 Er wordt ook 
over de 'consumenten', 'het streven naar doelstellingen', 'economische orde' 
en andere begrippen essayistisch geschreven, maar, zoals een Groningse 
groep economisch sociologen opmerkt, 'het boek lijkt niet specifiek op econo
men gericht te zijn'.17 Het zou tevens theoretisch zwak zijn ('een onduidelijk 
soort funktionalisme' op. cito p. 29). Merkwaardig genoeg nemen echter de 
schrijvers van het Inventarisatie Rapport Sociologische Ekonomie de hoofdindeling 
van Van Zuthem over, al doen zij dit geïnspireerd door het werk van talrijke 
economen (vooral diegenen die eveneens op het randgebied van hun vak 

14 Ernest Zahn, 'Leven met de welvaart' Amsterdam, 1962. Ook zijn in het Duits verschenen 
'Soziologie der Prosperität', Köln, Berlijn, 1960. 
I~ J.A.A. van Doorn, 'Marketing maatschappelijk', Rotterdam, 1971. 
16 HJ. van Zuthem, 'Inleiding in de economische sociologie, Mensen en machten in het econo
mische leven'. Amsterdam, 1973. 
17 A. Szirmai, E.H. Bax, eh. de Neubourg, 'Inventarisatie Rapport Sociologische Ekonomie', 
Groningen, Ekonomische Fakulteit, 1977. 
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opereerden; Galbraith, Levinson, Bell, Heilbronner, e.a.). Bij het behande
len van de problematiek van 'economische en sociale orde' van de 'industri
ële samenlevingen', van 'sociale ongelijkheid en sociale stratificatie' en van 
'sociale zekerheid' wordt het niet altijd duidelijk of er een socioloog, een eco
noom, dan wel een intelligente essayist aan het woord is. 

Sterker nog dan de Nederlandse schrijvers zoeken de Amerikanen Talcott 
Parsons en Smelser de bijdragen tot de economie. In hun gezamenlijk boek 
van 1956 streven zij naar de integratie van de economische theorie met par
soniaanse 'General Theory of Action (-Systems' ben ik geneigd eraan toe te 
voegen, rekening houdend met T. Parsons' publicatie van 1951) .18 De schrij
vers zien een analogie tussen de 'performance' en de 'sanction' die de rollen 
van de Actor impliceren en de 'supply' en 'demand' van de economie. Zowel 
economie als sociologie menen dat de Actores wederzijds nut zien in ruil
transacties die zij aangaan. Schrijvers gaan ook uitvoerig in op de consump
tiefunctie, die niet een lineaire functie van 'propensity to spend' is maar eer
der van talrijke referentie-groepen (zoals ook Duesenberry vermoedde) af
hankelijk zou zijn. Hun beschouwingen zijn nauw verweven met de parso
niaanse leer omtrent de 'patternvariables' (A-G-I-L), die in nogal barokke 
termen is gegoten en mede daardoor niet algemeen toegankelijk. Hoewel 
'economie' als sociaal systeem wordt gezien en als zulks 'a special case' is van 
de algemene theorie van de actie-systemen van Parsons, menen de schrijvers 
dat economische verschijnselen telkens door niet-economische factoren zijn 
geconditioneerd, factoren, die dan ook niet door de economische theorie 
kunnen worden geanalyseerd; hun poging tot integratie loopt uit op de er
kenning van de autonomie van elke van de twee wetenschappen (over de 
economie: 'economic theory is by far the most developed and sophisticated 
branch of the behavioural sciences' zie op. cito blz. 306-308), die dienstig aan 
elkaar kunnen zijn. (De balans helt over naar de sociologie die vooral de his
torische economie behulpzaam zou zijn bij het signaleren van veranderingen 
in het economisch systeem). 

Het werk van T. Parsons en Smelser vond in zekere zin navolging in 
Nederland; Tj. Huppes werkt de analogie tussen de economische en de socio
logische basisbegrippen nog iets verder uit: de prijzen (in de economie) en 
de normen (die volgens de sociologische rollen-theorie van cruciaal belang 
zijn ) komen eigenlijk op hetzelfde neer: 'both impose restrictions on the al
ternative modes of behaviour in the quest for the satisfaction of wants; both 
regulate hu man intercourse,.19 Hieraan verbindt hij zijn 'economische theo-

18 Talcott Parsons, Nei1 J. Smelser, 'Economy and Society. A SlUdy in the Integration of Eco
nomie and Socia1 Theory' , London, 1956. Voor de 'omzwaai' van T. Parsons van de General 
Theory of Action zie zijn 'The Social System', The Free Press 1964; eerste uitgave 1951. Smelser 
gaf in 1965 by Prentice Hall een bundel over 'Readings on Economic Socio1ogy' uit en schreef 
in 1976 nog 'The Sociology ofthe Economic Life', eveneens by Prentice Hall in.New Jersey uit
gegeven. 
19 Zie T. Huppes (Ed. ), 'Economies and Sociology: towards an Integration', Leiden, 1976; 
Huppes' bijdrage daarin: 'Anomie and inflation' pp. 128-160. 
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rie van anomie' (de inflatie zou oorzaak zijn van de verzwakking van nor
men), die echter wegens het gebruik van de zeer ruwe indicatoren (landelij
ke cijfers van echtscheidingen, zelfmoorden en criminaliteit) en weinig fluc
tuatie in de bestudeerde periode nauwelijks als getoetst beschouwd kan wor
den. 

Huppes lanceert tevens de hypothese dat evenals 'inflatie' en 'anomie' 
twee aspecten van hetzelfde maatschappelijke veranderingsproces zijn, de 
ontevredenheid met de inkomensverdeling gepaard zou gaan met verande
rende machtsverhoudingen. Het is op dit gebied van perceptie van loon ver
deling, van loonsatisfactie, bereidheid tot loonmatiging dat er door sociolo
gen in Nederland researchwerk is verricht. 2o 

Gebruikmakend van een nieuwe methode van dataverzameling (het z.g. 
'vignettes onderzoek' dat aan mensen allerlei gevariëerde fictieve beroeps
huishoudenstypen voorlegt en deze laat beoordelen), heeft Hermkens het 
vraagstuk van 'rechtvaardige inkomens' aan de orde gesteld. Zijn kleine 500 
in 1982/1983 geïnterviewde Utrechtenaars oordeelden dat prestatie belang
rijker was dan komaf. Hermkens concludeert dat objectieve kenmerken 
(zoals sexe, leeftijd) nauwelijks een rol speelden, dat de (aan de hand van 
opgegeven gezinsgrootte geschatte) 'behoefte' daarentegen eveneens een co
determinant was van gepercipiëerde inkomensrechtvaardigheid. Szirmai 
breidde het terrein van onderzoek uit, zowel formeel (hij nam een represen
tatieve steekproef uit de gehele Nederlandse beroepsbevolking omvattende 
ca 1000 personen als uitgangspunt) als subtantiëel: naast het rechtvaardigde 
(in zijn termen: 'billijke geachte') inkomen nam hij ook 'bereidheid tot 
inkomensnivellering', 'aversie tot ongelijkheid', bereidheid tot industriële en 
sociale acties tot onderwerp van zijn studie. Hij gebruikt factoranalytisch ge
construeerde houdingsschalen, de tot meerdere dimensies uitgebreide 'inko
men-lineaal,21 en een ware schat van persoonlijke kenmerken omtrent elke 
respondent. Szirmai plaatste de bevindingen rechtstreeks in de theoretische 
kaders, voornamelijk ontleend aan economen, maar tevens aan sociaal-psy
chologen en sociologen. De vanaf 1938 voortschrijdende nivellering spreekt 
de these 'rijken worden rijker en armer armer' tegen; zij wordt gedragen 
door een algemeen 'nivelleringsethos'; zelfs mensen in het hoogste inkomens
deciel zijn voorstander ven nivellering, zeker als men de vraag buiten de 
werksfeer en prestatiecontext stelt. Daarentegen wenst men de bestaande po
sities-hiërarchie te handhaven. Evenals Herkmens vindt ook Szirmai dat de 
meer subjectieve factoren belangrijker 'predictoren' zijn van nivellerings
geneigdheid dan bijv. het genoten inkomen, opleiding, positie t.O.V. vader's 

20 P.L.]. Hermkens, 'Oordelen over de rechtvaardigheid van inkomens', Diss. Utrecht, 1983. 
A. Szirmai, 'Inequality Observed. A Study of Attitudes towards Income Ineaquality', Diss. 
Groningen, 1986. Ook nog, hoewel niet op eigen onderzoek gebaseerd: W.A. Arts, 'Eerlijk de
len. Over verdelende rechtvaardigheid en inkomensbeleid', Diss. Utrecht, 1984. 
21 Zie ' Inkomen op tafel. Persoonlijke meningen over eigen en andermans salaris', Samson, Al
phen aid Rijn, 1977. 
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beroepsrang (sociale mobiliteit), enz. Het gevoel minder dan het gemiddeld ge
schatte inkomen te verdienen ('relatieve deprivatie') alsmede de cognitieve in
congruentie zijn de voornaamste factoren . De toepassing van het 'prisoner's 
dilemma' op de Nederlandse situatie in de zeventiger jaren (Van den Doel) 
vindt weinig steun in Szirmais gegevens. Zijn eigen verwachting omtrent de 
samenhang tussen het uitblijven van nivellering en de steun voor de radicale 
industriële acties is evenmin 'uitgekomen'. Men zal zich wellicht afVragen of 
de enquêtemetingen als betrouwbaar kunnen worden beschouwd. Van eco
nometrische zijde is recentelijk de kritiek enigszins ontzenuwd.22 

Dit is zeker niet de enige (mogelijke) inbreng van sociologie in de econo
mie. Keizer en Soeters pleiten in de bijdragen tot hun bijzonder kundig sa
mengestelde bundel23 vooral voor de studie van beschikbare informatie van 
de economische Actor. Naast de voor de hand liggende vervlochtenheid van 
de bedrijfssociologie en -economie (die immers beide rationeel functioneren
de organisaties bestuderen) zijn er op het gebied van de cognitieve sociologie 
talrijke vraagstukken die ontsluierd kunnen worden (wat weten leden van 
bepaalde groeperingen over allerlei vormen van sparen, over het investeren 
in aandelen, in obligaties, over de spreiding van eigendom, over de voordeli
ge leningen en problemen van aflossing; wat weten wij over de invloed van 
de gezinscyclus hierop, van de urbane vs. rurale levensstijl, enz. enz.). 

'ANTI-TREND' TENDENTIES: POGINGEN TOT HERNIEUWDE INTEGRATIE 

Niet iedere beoefenaar van gedrags- en maatschappijwetenschappen voelde 
en voelt zich thuis in de zojuist geschetste visie. Er waren en zijn economen 
en politicologen, alsmede Weberiaanse sociologen, die geen reden zagen het 
begin bij A. Comte te zoeken. Geboeid door de fraaie logische opbouw van 
de (klassieke, neo-klassieke) economie aan de ene kant en gefrappeerd door 
het laag niveau van theorievorming in eigen vak aan de andere kant, grijpt 
men terug op A. Smith en de Schotse 'moraalfilosofen',24 teneinde de wezen
lijke eenheid van de maatschappijwetenschap (in al haar aftakkingen) te be
nadrukken. 

Eigenlijk mogen we de psychologie (die veelvuldig als menswetenschap, 
de gedrags-wetenschap par excellence wordt gepresenteerd) niet uitsluiten. Ge
ïnspireerd door multidisciplinaire groepscontacten gelegd tijdens hun verblijf 
in het · 'Center for Advanced Study in the Behavioral Science' te Stanford 
(Californië) in 1956-1957, schreven de psychologen ].W. Thibaut en H .H. 
Kelley The Social Psychology rif Groups Oohn Wiley & Sons, New Vork, 1959) 

22 Zie de boeiende oratie van B.M.S. van Praag in Rotterdam, 'Kijken achter de spiegel: beeld 
en werkelijkheid', Stenfert Kroese, Leiden, 1984, en de literatuur daar vermeld. 
23 P.K . Keizer,) . Soeters (red.) 'Economie, sociologie en psychologie: visies op integratie', Van 
Gorcum, Assen, 1987. 
24 Behalve A. Smith worden dezen zelden gespecificeerd. Nu en dan wordt nog Ferguson ge
noemd (zonder aanhaling van een zijner werken) ; H. de Vos noemt in zijn proefschrift ook D. 
Hume in dit verband ('Verklaring en interpretatie in de sociologie', Deventer, 1981, blz. 17) . 
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waarvan zij zelf opmerken: 'We have borrowed freely, as we saw fit and 
needed to borrow, from conceptions originating in such areas as economics, 
learning theory, and sociology' (blz. V-VI). Het resultaat werd een sociaal 
psychologie van het groepsleven gebaseerd op concepten van 'kosten' en 'ba
ten' ('rewards'). Deze zijn niet in termen van goederen of gelden uitgedrukt, 
maar in psychologische concepten van inspanning, verlegenheidstoestand of 
angsten ('kosten'), van tevredenheid, bevrediging, plezier ('rewards'). Zij 
vormen de grondslag van elementaire interactie (tussen een paar individuen, 
een dyade), waarop, zoals èn Sorokin èn T. Parsons ondanks hun rivaliteit 
leerden,25 de opbouw van hogere socio-culturele eenheden rustte. Terwijl 
echter bij deze Harvard-theoretici de 'kosten'-aspecten geen rol speelden, 
kwam een andere socioloog de eer toe de betekenis van de ruil theorie voor 
de opbouw van de gehele sociologie te benadrukken: G .C. Homans. In onze 
inleidende paragraaf is Homans reeds als 'reductionist' genoemd: zijn these 
dat sociologie haar wetmatigheden aan de psychologie te danken heeft kun
nen we thans specifieren: het ging hem voornamelijk om de waarschijnlijk 
uit de oudere 'stimulus-responsie' ontwikkelde 'kosten-baten' psychologie. 
De handelingen, interacties die door plezierige, bevredigende gevoelens wor
den 'beloond', worden gecontinueerd, herhaald. Andere worden onderbro
ken, gemeden. Als voorzitter van de American Sociological Association, gaf 
G. Homans in september, 1964, een 'Presidential Address' dat furore maakte 
onder de toehoorders; het bevatte een open kritiek op het toen overheersende 
'functionalisme' van T . Parsons. Onder de uitdagende titel ('Bringing Men 
Back In') nodigde hij zijn collega's, functionalisten incluis, uit om zich niet 
met de 'systemen' bezig te houden, maar met de mensen, op wier actie de 
hele samenleving berust. Hij sluit bewust bij de psychologie aan; maar het 
gaat hem om een heel bijzondere aftakking hiervan, zoals blijkt uit zijn rep
liek aan de critici in het boek van Simpson en Turk:26 'But if we are to ex
plain social behavior even half adequately, something needs to be added to 
Coleman's behavioral psychology. Let me state what has been called the 'ra
tionality' proposition still more fully . In choosing between alternative ac
tions, a man is likely to take that one for which, as perceived by him at the 
time, the volume (v) of the result, multiplied by the probability (p) of get
ting the result, is the'larger; and the greater the excess of p x v for the one 
action over the alternative, the more he is to take the former action. This 
proposition can be used to explain a great deal of human behavior-provided 
the man's perceptions, expectations, and values can be taken as given, as un
problematic. They can often be taken as given; .. ' (op. cito p. 368). 

25 Zie de concordantie van de grondcalegorieën van beide denkers in P.A. Sorokins laat werk 
'Sociological Theories of Today', Harper & Row, New Vork, 1966, pp. 420-431. Over 'inter
actie' p. 420. 
26 Herman Turk & Richard L. Simpson (Eds.), 'Institutions & Social Exchange: The Sociolo
gies ofTalcotl Parsons & George C. Homans', New Vork, 1971; met bijdragen van o.a. T. Par
sons, P. Blau, M. Deutsch,j.S. Coleman, Don Martindale, en de repliek van beide 'groten'. 
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In zijn Social Behavior: lts Elementary Forms liet Homans trouwens reeds zien 
hetgeen hem voor ogen stond: een (quasi)axiomatische theorie van de 
samenleving op het ruilgedrag gebaseerd. Hij blijft trouwens niet alleen in 
zijn poging: in 1964 publiceert Peter M. Blau zijn Exchange and Power in the 
Social Life (bij John Wiley & Sons te New Vork), waar hij de ruiltheorie uit
breidt in de richting van de machtsverhoudingen in de samenleving en hier
mee tevens de brug naar de politicologie slaat. Mede onder de invloed van 
het opkomende radicalisme verliezen de sociologiebeoefenaars hun aversie 
tot het machtsbegrip, die zij vanaf hun afzetting tegen het marxisme koester
den; 'macht' wordt een categorie, zelfs door de gezinssociologen gehanteerd 
(i.v.m. de emancipatie van de vrouw). Blau opent tevens de weg tot het han
teren van de politicologische modellen in de organisatie- en macrosociolo
gieY 

De strijd om het theoretische leiderschap in het post-Sorokiaans en -Tal
cott Parsoniaanse tijdperk is geheel open. Er dienen zich nog andere kandi
daten aan, intellectueel even prominent (en zoals Homans en Blau eveneens 
' presidents' van de ASA): James S. Coleman en Hubert M. BlalockJr. Om 
met de laatste te beginnen: deze schrijver van het in zijn tijd meest populaire 
leerboek van statistiek voor de Amerikaanse socioloog-onderzoekers publi
ceert nog eind jaren zestig zijn Theory Construction. From Verbalto Mathematical 
Formulations (Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1969) waarin hij in zeer be
knopte, didactische vorm sociologen eigenlijk vertrouwd maakt met de be
ginselen van economische theorievorming en haar grondbegrippen. Teza
men met de elementaire calculus wordt de sociologen geleerd recursieve ver
gelijkingen op te stellen en op te lossen, worden zij vertrouwd gemaakt met 
het probleem van identificatie, met dynamische modellen, de feedback-rela
ties, e.d. Hier zien we dan ook een radicale perspectief-verandering t.O.V. de 
eerstgenoemde fase: sociologie probeert niet economie spandiensten te verle
nen of haar te beleren, maar wordt zelf verrijkt door haar analytisch-tech
nisch apparaat. 

Met Coleman haalt zij dan ook definitief de modelvorming binnen de ei
gen rijen van vooraanstaande beoefenaars. Als leerling van de mathemaat
socioloog Paul Lazarsfeld, lanceert Coleman reeds in 1964 zijn Introduction to 
the Mathematical Sociology (bij de Free Press of Glencoe) . Hij stort zich dan 
ook in het empirische onderzoek (naar aanvaarding van medische kennis, 
naar het bevorderen van gelijke kansen in en door het onderwijs) en, waar
schijnlijk teleurgesteld door het beperkte hervormingspotentiëel van 'fact-

27 Zie tevens Peter M. Blau's 'The Dynamics of Bureaucracy', Chicago, 1963. In Nederland 
bijv. CJ. Lammers, 'Strikes and mutinies. A comparative study of organizational conflicts 
between rulers and ruled ,' in Administr. Science Quarterly, 14, 1969, blz. 558-572. 

R. Wippiers revisie van Michels theorie van bureaucratie kan ook genoemd worden: 'Een 
model van oligarchiseringsprocessen in democratische organisatie' in S. Lindenberg, F.N. Stok
man (red.) 'Modellen in de sociologie' , Deventer, 1983. Voorts bijv. A. Francis, J. Turk, P. 
Willman (Eds.), 'Power, Efficiency & Institutions', London, 1983. 
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finding research', maakt hij dan een radicale ommezwaai in de richting van 
een voluntaristische modellenbouw, 'social theory based on a theory of ac
tion'.28 

Naast de voor de hand liggende externe oorzaken (de reeds genoemde 
'wachtwisseling' bij het leiderschap der theoretische sociologie, de radicalise
ring van de academische kringen en het 'eerherstel van het marxisme', enz.), 
zullen we slechts nog één interne factor noemen kenmerkend voor de recen
tere ontwikkeling: de opkomst en de verspreiding van de speltheorie en aan
verwante mathematische modellen. Hoewel reeds tegen het eind van de 
Tweede Wereldoorlog door Von Neumann en Morgenstern oorspronkelijk 
voor de economen ontwikkeld (de titel van hun werk was immers Theory of 
Games and Economic BehavioT, Princeton, 1944 en 1947), beleefde de speltheorie 
een wijdere verspreiding vooral in de politicologie en in de psychologenkrin
gen29; later ook bij mathematen en recentelijk zelfs bij (sociaal)-filosofen. De 
laatsten voelden zich aangetrokken tot de ethisch relevante vraagstukken, 
die geen nieuwe dataverzameling schenen te vereisen, en menige logicus de 
kans boden de scherpte van zijn intellect te laten zien: 'prisoner's dilemma', 
'free rider's problem', 'problemen van coöperatie onder de slechts eigen be
lang nastrevende individuen' - zie hier enkele zaken die een intellectuele uit
daging vormden. 3o 

Onderwerp zijnde zowel van de economie als van politicologie, psycholo
gie, sociologie en filosofie, schijnt de speltheorie een typisch voorbeeld te zijn 
van 'backward integration of science': de vakken die zich van de filosofie 
hadden afgezonderd vinden langs de spel theoretische schemata hun weg tot 
de filosofie terug. Een der mooiste voorbeelden vind ik Edna Ullmann-Mar
galit's The EmeTgence of Norms (Oxford, 1977), dat de schrijfster zelf noemt 
'essays in speculative sociology'. Zij tracht hier aanschouwelijk te maken hoe 
de sociale normen hun oorsprong vinden telkens in één der drie elementaire 
typen van sociale situaties: a) de 'prisoner's dilemma' situaties waar mensen 
een bepaalde toestand collectief wenselijk vinden, maar individueel afwijken 
van de weg die er toe leidt (iedereen vindt het gazon voor het station mooi, 
maar velen lopen er dwars doorheen in hun haast om de trein niet te missen); 
b) de coöperatie situaties; de coöperatie ontbreekt indien niet normatief ge
regeld ('houd rechts in het verkeer!' zou als voorbeeld kunnen dienen) : en 

28 Zie zijn 'Social theory, social research, and a theory of collective action', in: Amer. J . of So
ciology, 91 (1986), pp. 1309-1335; tevens zijn ' Individual Interests and Collective Action', 
Cambridge U. Press, 1986. In zijn 'The Mathematics ofCollective Action', Heineman Educa
tional Books, London, 1973, is de S. nog minder 'voluntaristisch' ingesteld. 
29 Zie bijv. K.J. Arrow, 'Mathematical modeIs in the social sciences' in D. Lerner and H .D. 
LassweIl (ed. ), 'The Policy Sciences', Stanford, 1951, pp. 129-154; Harold D. Lasswell , 'The 
Future ofPolitical Science', Westport, 1963, vooral hfdst . 5, over 'Micromodelling'; R . Duncan 
Luce, Howard Raiffa, 'Games and Decisions. Introduction and Critical Surveys', John Wiley 
& Sons, 1957, zevende druk 1967. D. Kahneman, A. Tversky, P. Slovic, 'Judgment under Un
certainty: Heuristics and Biases' , Càmbridge U. Press, 1982. 
30 Naast in de tekst besproken E. Ullmann-Margalit en Jon Elster zie ook de schrijvers in de 
volgende noot vermeld. 

21 



22 I. Gadourek 

c) situaties waarin de belangen van zwakkeren worden gewaarborgd (nor
men van 'partiality'; de staat waarborgt de eigendom-institutie ook van (fy
siek) zwakke burgers). Het paraxodale aan het zeer helder opgebouwde be
toog van Ullmann-Margalit is het feit dat zij aspecten van de samenleving 
'verklaart' die door Durkheim en de functionalisten als gegeven werden be
schouwd: het normatieve is eigenlijk de kenmerkende eigenschap van het so
ciale, dat zich 'van buitenaf aan elke individu opdringt. De S. houdt ook 
het principe van methodologisch individualisme aan, dat de meeste sociolo
gen van het nieuwere tijdperk kenmerkt: de verklaring van collectiva moet 
in de acties van individuele Actores gezocht worden. 

In hetzelfde jaar als haar boek verschijnt Jon EIster's Logic and Sociery, Con
tradictions and Possible Worlds, (Wiley & Sons) . Minder compact ('logisch ele
gant', ben ik geneigd te zeggen) geschreven, behandelt het boek talrijke on
derwerpen en laat de brede eruditie van de schrijver zien. Behalve op de spel
theorie (aan welke een Appendix bij hfdst. 5 is besteed), stoelt het tevens op 
de moderne relationele en de betrekkelijk jonge modale logica. Het 'formele 
apparaat' wordt dan op een gehele scala van relevante (en ook minder rele
vante doch altijd 'leuke', boeiende) onderwerpen toegepast: Olsons pro
bleem van vakbondvorming, Boudons opleidingsdilemma in onze tijd (ieder
een wil zijn positie verbeteren met als resultaat de handhaving van de be
staande beroepshiërarchie), het bestaan van tegenovergestelde wensen ('eco
nomic irrationality'), alternatieve historische gebeurtenissen en processen 
(economische geschiedenis die met 'counterfactuals' rekening houdt), enz. 
Het succes van zijn boek stimuleerde Elster tot intensieve publicistiek; zijn 
recent boek (Foundations of Social Choice Theory dat hij tesamen met A. Hyl
land redigeerde en bij Cambridge U. Press in 1986 uitgaf) illustreert duide
lijk het punt waar het ons hier om gaat: op grond van mathematische spel
theorie, decisieleer en aanverwante formele modellen streeft men naar een 
integratie dwars door de traditionele vakken heen. Onder de schrijvers en de 
aangehaalde literatuur treffen we economen en politicologen aan, maar ook 
sociologen, psychologen en mathematen.31 

Dat deze vorm van integratiepoging ook de Nederlandse sociologen niet 
vreemd is, blijkt uit de publicatie van de Utrechtse socioloog F.L. Roes, 
onder de sprekende titel: 'Laws to explain any social behaviour' in 1983 ver
schenen.32 Gebruikmakend van Homans stellingen, van Brehms 'reactance
theory',33 en van eenvoudige utiliteitsoverwegingen, bouwt hij een model 

31 Onder de mathematen-politicologen noem ik de anarchist M. Taylor, 'Anarchy and Coope
ration', John Wiley & Sons, 1977. Voor een overzicht van psychologische literatuur zie Gordon 
F. Pirz, Natalie J. Sachs, 'Judgment and decision: theory and application', in Annual Review 
of Psychology, 35, 1984, pp. 139-163. Voor economen, behalve de reeds aangehaalde, zie bijv. 
A.K. Sen, 'Choice, Welfare and Measurement' , Oxford, 1982. 
32 F.L. Roes, 'Laws to explain any social behaviour', Sociologia Internationalis, 21, Berlin, 
1983, pp. 7-16. 
33 Roes beroept zich op J . W. Brehm, 'A Theory of Psychological Reactance', Academic Press, 
New Vork, 1966. 
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dat logisch elegant maar empirisch (hoe kan het anders bij de door de titel 
omschreven intentie?) leeg is. 

Hierin staat Roes niet alléén. Vele gevallen van formele modelvorming 
(enkele gevallen van neo-klassieke economie niet uitgezonderd) zijn behept 
met dezelfde euvels: zij bevatten veelvuldig verklaringen die bij nader inzien 
slechts tautologieën blijken te bevatten; of zij zijn slechts verklaringen ach
teraf maar nooit prospectief De ahistoriciteit van modellen is eveneens een 
punt van kritiek geworden en gaf mede een impuls tot de groei van histori
sche economie. 

Als de ahistoriciteit mijdende en toch de ideale, pre-Comtiaanse eenheid 
der sociale wetenschappen nastrevende kondigt zich een 'nieuwe school' aan 
in het sociologisch denken. De in Nederland verankerde 'verklarende socio
logie'34 bouwt een wetenschapsprogramma op, hoe de maatschappelijke ver
schijnselen bestudeerd horen te worden; en haar voorstanders laten er geen 
twijfels over bestaan dat zij het domein van hun vak niet tot dat van de so
ciologie beperkt zien; economische, criminologische en politicologische 
vraagstukken kunnen eveneens volgens het programma der 'verklarende so
ciologie' (v.s.) aangepakt worden. 35 Het is niet gemakkelijk in het korte be
stek van deze inleiding de theorie en het daarbij behorende research-pro
gramma uiteen te zetten. We zullen ons tot enkele saillante punten beper
ken. 

1) Uitgangspunt vormt het z.g. 'methodologisch individualisme': het so
ciale (collectivum) dient uit het gedrag van individuen verklaard te worden 
(en niet, zoals Durkheim leerde: 'La cause déterminante d'un fait social doit 
être cherchée parmi les faits sociaux antécédents, et non parmi les états de 
la conscience individuelle' (Les Règles de la méthode sociologique, 16e uitgave, 
1967, p . 109). Behalve de Nederlandse sociologen onderschrijven o.a. Bou
don en Coleman dit principe.36 

2) Doelbewust aansluitend op de Schotse moraalfilosofen, onderschrijft 

34 Hiertoe zouden we in Nederland rekenen de hoogleraren R. Wippier, S. Lindenberg, H .G. 
Schütte; voorts H. de Vos in Groningen, W.A. Arts te Rotterdam en anderen. In het buitenland 
is de grens ietwat vager en moeilijker te trekken: Karl Dieter-Opp in Duitsland, R. Boudon in 
Frankrijk enJ.S. Coleman worden door de Nederlandse schrijvers met instemming aangehaald. 
35 Zo beroept S. Lindenberg zich op politieke economie; zie zijn 'An assessment ofthe new poli
tical economy: its potential for the social sciences and for sociology in particular.' in: Sociologi
cai Theory. A semi-annual journalof the American Sociological Association 3, 1985, pp. 99-
114. H. de Vos, 'Het economisch model van het wetsnalevingsdilemma' in S. Lindenberg, F.N. 
Stokman (Red.), 'Modellen in de sociologie', Arnhem, 1983, pp. 75-91. In dezelfde bundel ver
schijnt R. Wippiers 'Een model van oligarchiseringsprocessen in democratische organisaties', 
pp. 4O-61. 
36 In de samenvatting van zijn artikel in AJS (vermeld in Noot 28,) schrijft Coleman: 'This pa
per describes paths in research and theory development that will reconstitute relevance of each 
for the other. These essential elements are two. The first is use of a theory of purposive action 
as a foundation for social theory; this entails acceptance of a form of methodological individua
lism and rejection of holism. ' Voor R. Boudon val ik terug op diens 'De logica van het sociale. 
Een inleiding tot sociologisch denken', Alphen a.d. Rijn, 1981, blz. 52,106. 
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men de stelling dat de mens gekenmerkt is door 'universal and stabIe prefe
rences' of, anders geformuleerd, door 'een constante menselijke natuur,.37 Er 
wordt werkelijk gedacht aan de eigen belangen doelbewust nastrevende 
mens. Onder invloed uit de economische kringen zelf buigt men de conceptie 
van homo economicus om en lanceert een eigen mensbeeld, waarop de nieuwe 
('verklarende') wetenschap zou stoelen, RREEMM. De assumpties moeten 
aanvaard worden dat we te maken hebben met de 'resourceful, restricted, 
expecting, evaluating and maximizing man,.38 De presentatie van mensbeel
den vindt plaats m.b.v. tweedelingen: homo economicus wordt geplaatst tegen
over Dahrendorfs homo sociologicus, die als een bundeltje van sociale rollen 
wordt afgeschilderd;39 in de recente fase wordt RREEMM tegenover al de rest 
geplaatst. 

3) Dit geloof (want hoe zouden we het aanvaarden van een mensbeeld an
ders moeten noemen?) plus de assumptie dat 'man's generosity is very limited 
and he cares most of all for an improvement of his condition, consisting of 
physical wellbeing and social approval' (Lindenberg, op. cit., p. 100) wordt 
gezien als een door Adam Smith ontdekte toverstok waarmee we adekwate 
modellen ten tonele kunnen voeren die aggregatie van individueel gedrag tot 
sociaal gedrag of het ontstaan van collectieve goederen mogelijk maken. 

4) Men begint 'actie' te verklaren door wetten op individueel niveau op 
te stellen. De ondernemer streeft naar maximalisering van zijn winst door lo
nen zo laag mogelijk te houden; een misdadiger vergelijkt de utiliteit van 
zijn daad (bijv. diefstal) met de kosten die de dreigende straf voor hem in
houdt (dus: de boete of ongemak/lengte van opsluiting * de door hem ge
schatte kans dat hij gepakt zal worden), de 'ongelukkig-getrouwde' zal actie 
voor een nieuwe echtscheidingswet voeren, ook volgens RREEMM het beoog
de nut (vrijheid die hij/zij hoopt te winnen) rationeel afwegend tegenover de 
kosten en risico's (inspanning * lengte van de campagne * de kans dat het 
wetsvoorstel wordt aangenomen), enz. De voorstanders van de v.s. zijn zich 
er van bewust dat de nutstheorieën 'leeg' zijn en vullen deze derhalve door 
'brugtheorieën' aan: dit zijn de stellingen die de nutstheorieën inhoud geven, 
zoals bijv. 'met consumptiegoederen daalt het marginale nut met toenemen
de kwantiteit', of 'met toenemende groepsgrootte stijgen de transactiekosten 

37 R. Wippier, 'Verklarende sociologie: de ontwikkeling van een theoretisch gestuurd onder
zoeksprogramma' praeadvies voor Sociologendagen 1984, Utrecht 1984, p. 6: 'Hoewel mense
lijke gedragingen en opvattingen in de loop der geschiedenis en als gevolg van wisselende om
standigheden aan sterke veranderingen onderhevig zijn, lijkt de menselijke natuur door de 
geschiedenis heen vrij constant te zijn gebleven. Overal geldt, dat mensen kunnen leren, dat zij 
verwachtingen hebben omtrent toekomstige gebeurtenissen, dat zij gebeurtenissen evalueren, 
dat hun altruïsme beperkt is, dat zij een bepaalde mate van afwisseling plezierig vinden, enz. 
In die zin is er sprake van een constante menselijke natuur en daarop hebben de universele uit
spraken in sociaal-wetenschappelijke verklaringen betrekking.' 
38 Lindenberg, zie Noot 35. 
39 R . Dahrendorf, 'Homo Sociologicus', Köln/Opladen, 1970. 
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om een gezamenlijk besluit te nemen'.40 Indien we de brugassumpties niet 
expliciteren, bouwen we in feite, volgens Lindenberg41 'bastaard theorieën' 
op. 

5) Hierna moet men de Z.g. transformatieregel formuleren: hoe kom ik 
van deze individuele (in wezen: psychologische, motivationele) regel tot een 
hoger aggregatie-niveau? In vele gevallen, maar zeker niet alle, is een optel
som van individuele handelingen voldoende; maar het constante gevaar van 
vertekening (door interactie of feedback-mechanismen, zoals de verlaging 
van koopkracht door lage lonen in het eerstgenoemde voorbeeld) is aanwe
zig. Op deze wijze wordt een marktevenwicht bereikt, of (als optelsom van 
effecten van massamedia en overredings-campagnes) de normverschuiving 
naar echtscheidingsaanvaarding. 

6) Ook bij het sub 5) vermelde resultaat zijn we er echter nog niet. De 
'verklarende sociologie' ontleent de (semantisch slecht gekozen) term 'diep
te' aan een geschrift van Popper. Volgens haar heeft een theorie 'diepte' in
dien zij verklaart wanneer een verschijnsel optreedt, alsmede wanneer dit 
niet optreedt.42 Zo kan men een theorie van echtscheidingswet-wijziging lan
ceren, in welke men specificeert hoe groot de meerderheid van voorstanders 
van wetswijziging moet zijn wil de nieuwe wet een rechtsstatus krijgen: meer 
dan 50 procent, in andere zaken 2/3 meerderheid, enz. De Vos noemt der
gelijke toevoegingen van conditionele aspecten van de collectieve aard 
'randvoorwaarden', terwijl de condities op het individueel niveau als 'aan
vangsvoorwaarden' doorgaan. De gehele werkwijze wordt immers ook 'com
positieve methode' genoemd, die van individuele actie naar collectieve effec
ten en goederen werkt. Lindenberg gebruikt voor andere, minder systema
tisch uitgewerkte researchprogramma's (zoals dat van Durkheim) de pejora
tieve naam 'Schatten-Methodologie'.43 

Dit is een schets van een analyse-schema dat door alle zusterwetenschap
pen zou moeten worden toegepast. Er zijn voorbeelden gegeven voor econo
mie, politicologie, criminologie, ook voor sociale psychologie (attitude-re
search, theorie van mentale incongruentie/cognitieve dissonantie). De aucto
res intellectuales lanceren hun programma onder de naam van 'new sociology'. 
Zoals de zojuist vermelde pejoratieve termen suggereren, stellen zij zich niet 
al te bescheiden t.O.V. alternatieven op. De 'traditionele sociologie' zou haar 
creatief potentiëel rond de jaren 'zestig hebben uitgeput; integratie er mee 
heeft derhalve geen zin. De schrijvers (Lindenberg, Wippier) staat het beeld 
van een 'new general social science' voor ogen. Lindenberg spreekt in 1985 

40 S. Lindenberg, 'Erklärung als Modellbau: zur soziologische Nutzung von Nutzentheorien' in 
W. Schulte (Hrsg.) 'Soziologie in der Gesellschaft', Bremen, 1981, pp. 20-35 . 
., Voor de term zie het artikel genoemd in Noot 40. Men raadplege ook S. Lindenberg, 'Zur 
Kritik an Durkheims Programm ftir die Soziologie,' in: Zeitschrift ftir Soziologie, 12, 1983, pp. 
139-151. 
42 H. de Vos, 'Verklaring en interpretatie in de sociologie', Arnhem, 1981, p. 51-52, 186-188. 
43 Zie noot 41, het artikel over Durkheim, p. I 49ff. 
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ook van 'new political economy'; uit een ander artikel van hetzelfde jaar ge
ven we zijn visie weer hoe de verhouding van economie tot sociologie zou 
moeten zijn: 'Since the cry for more integration between economics and so
ciology was a ritual part and parcel ofthe old arrangement, some sociologists 
and economists today revive th is cry because it fits nicely into the general 
mood: to start dealing with messy social reality. They forget or are unaware 
of the fact that traditional sociology is exhausted. There is no use asking for 
an integration with an exhausted research program. The new sociology will 
not deliver the expected goods because it has moved into rational choice 
theory and model building. Rather than forming two halves that should be 
fitted together, economics and the new sociology are now confronted with 
very similar problems' .44 

Eén van de aspecten van de 'messy social reality' zijn de onvoorziene ge
volgen van de (rationele) actie. Wippier probeert in zijn bijdrage tot de 
Duitse sociologen dagen 1980 te laten zien dat ook deze met behulp van de 
bovengeschetste beginselen zijn te verklaren. Als voorbeeld neemt hij Mi
chels' 'ijzeren wet' van bureaucratisering van elke organisatie, zelfs van die 
van de partij die zich het vermijden van oligarchievorming ten doel heeft ge
steld.45 Teneinde bij een organisatie de tendenzen tot democratisering (of: 
bureaucratisering) na te gaan, dienen we niet minder dan vier randvoor
waarden plus nog ca. drie aanvangsvoorwaarden te onderzoeken, daarbij in 
het midden latend of de meerderheid der leden democratisering werkelijk tot 
de primaire nutsfuncties rekent. 

Nadat men van de bovenstaande uitspraken over een uitgeput research
programma van de tot nu toe bedreven sociologen had gelezen, zou men een 
schema van opgestelde hypotheses verwachten die, het liefst in fazen in
gedeeld, een nieuw, inspirerend researchprogramma voor sociologen zou ge
ven. In dit opzicht komt de lezer enigszins bedrogen uit. Het gaat hier eerder 
om een veranderde zienswijze, om de benaderingswijze van problemen dan 
om parate kennis of een globaal plan hoe die te verwerven. Dit brengt mij 
echter reeds tot het thema van de afsluitende paragraaf. 

AANZET TOT EVALUATIE 

Zoals hierboven geschetst, hebben we te kiezen uit nogal tegenovergestelde 
visies op de sociologie en op haar verhouding tot (voornamelijk) de systeem
wetenschappen. Hetgeen tot ca. 1960 gold als 'the mainstream sociology' 
werd opgevat als een basis-wetenschap die met een minimum assumpties
vóóraf omtrent haar object (de mens, zijn samenleving en cultuur) te werk 

... S. Lindenberg, 'Rational choice and sociological theory: new pressures on economics as a so
cial science' in Zeitschrift f. die gesamte Staatswissenschaft, 141, 1985, pp. 254. 
45 Zie noot 35. Tevens: R. Wippier, 'Erklärung unabsichtiger Handlungsfolgen: Ziel oder Mei
lenstein soziologischer Theoriebildung?' in: Lebenswelt und soziale Problemen. Verhandlungen 
des 20.Deutschen Soziologentages zu Bremen 1980, Campus Verlag, Frankfurt, 1981. 
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ging. Zij structureerde zich in 'speciale sociologieën', naar gelang ook de 
samenleving en cultuur uitéénvielen in relatief autonome gebieden. De zo 
ontstane 'economische sociologie' , 'politieke sociologie' , e.d. waren niets min
der en niets meer dan sociologieën van de desbetreffende segmenten van de 
samenleving. Zij waren grotendeels descriptief en taxonomisch van aard en, 
gezien de korte tijd van hun bestaan, gericht op data-verzameling en -analy
se met behulp van de vigerende sociologische concepten. 

Er is heel wat kritiek (vooral begin jaren zeventig) op deze sociologiebeoe
fening geuit, deels terecht, deels ten onrechte. Het is juist dat er te weinig 
deductieve theorievorming plaats had; ook kan men stellen dat de sociologie
van (economie, recht, geneeskunde, politiek) meer aandacht kreeg dan de so
ciologie-in. Dit lag gedeeltelijk aan de eerbied van sociologen (opererend op 
basis van deze wetenschapsopvatting) voor de interne autonomie van de be
treffende 'systeem-wetenschappen' . Zij hebben zich dienend opgesteld (het
geen deels mede existentiëel bepaald was) en hoedden zich er voor om eco
nomische adviezen, medische diagnoses, of politieke wijsheden te verkondi
gen. Hierdoor is aan hen bijv. de economische theorievorming voorbij ge
gaan: receptie uit de 'systeem-wetenschappen' was gering. Dit wil niet ver
hullen dat ook de 'algemene sociologie' tot 1960 leed aan algemeen gebrek 
aan deductieve theorievorming. Eveneens gering was de receptie van pra
xeologische modellen en werkwijze, vooral op macro-sociologisch gebied.46 

Er is, naar mijn weten, nog nooit een 'sociologisch plan' gelanceerd dat ana
loog aan 'economisch plan' zou worden opgezet (ondanks het feit dat 'quali
ty of living' en 'poverty study' zich in de aandacht der sociologen mochten 
verheugen). . . 

Enkele punten van kritiek vind ik onterecht. Zo is het functionalisme, 
vooral door de naar emplooi zoekende theoretici en filosofen tot een filosofi
sche richting verheven. Het zou in plaats van met causaliteit met teleologie 
werken, elk sociaal verschijnsel zou worden beoordeeld in hoeverre het het 
overleven van het geheel bevordert, resp. benadeelt (hierbij verloor men 
zelfs het onderscheid tussen de 'handhaving van een structuurjGestalt' en 
van 'werkelijk biologisch voortbestaan ' uit het oog). De vooral op Marx ge
oriënteerde sociologen verweten het functionalisme ook zijn statische aard en 
de status quo bevorderende functie. Zoals mijn zojuist gebruikte term sug
gereert, betreur ik hier slechts dat men het kind met het badwater heeft weg
gegooid: 'functie' als een eerder beschrijvende dan verklarende categorie, die 
de uitwerking van een verschijnsel op het andere weergeeft. Bij het beschrij
ven hoe de samenleving reilt en zeilt kan ik 'functie' in deze zin nauwelijks 

46 Zie J.J. Klant, 'Spelregels voor economen' , Leiden, 1982, blz. 78 waar men verwijzingen 
naar L. von Mises 'The Ultimate Foundations of Economic Science' , New Vork, 1962, en naar 
'Politische Ökonomie' van O . Lange (Wenen, 1968) vindt. Ook recentelijk: J.J. Klant, 'Kunst
leer tegen wil en dank' en de repliek hierop van H . den Hartog, 'Praxeologische methodologie' 
in de zeer informatieve bundel van J. Muysken en H. Schreuder (red. ) ' Economische weten
schappen: eenheid in verscheidenheid?' , Van Gorcum, Assen, 1985. 
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missen. Wat 'doet' de kerk, het huwelijk, de vakbond, de radio (naast de te
levisie) nog in onze samenleving? Hoe krijg ik de prijs van brood met een 
dubbeltje verlaagd, de door de N.O.S. aangeschafte B.B.C. Shakespeare-op
namen op behoorlijke tijden uitgezonden? Inzicht in dergelijke zaken vergt, 
m.i., een functionele analyse van bestaande organen en instellingen. 

Even onterecht vind ik het om de bijna een eeuw oude Durkheim tot 'Ur
vater des Functionalismus und zum Urvater des neoklassischen Empiricis
mus' te maken om door de kritiek op enkele gedateerde aspecten van Durk
heims denken (zijn evolutionisme, zijn - alweer die polemiek met Tarde -
miskenning van psychologie, enz.) de thans bestaande richtingen te raken. 
Dit lijkt sterk op het 'shooting at a strawman'. Men maakt een karikatuur 
van iemands denkbeelden om ze daarna te kraken. 

Na de jaren 'zestig zien we het zoeken n~ar alternatieven, wellicht mede ge
stimuleerd door het mededingen om het leiderschap van de Amerikaanse 
theorievorming. Homans, Blau kwamen met de ruil theoretische modellen, 
van waar het slechts een stap was naar de introductie van speltheoretische 
beschouwingen in de sociologie, alsmede van mathematische decisie-model
len. Dit hield tevens het aanvaarden van 'methodologisch individualisme' in, 
gepaard met paralelIe ontwikkelingen in de (sociale) psychologie,47 en bij 
sommige denkers het psychologisme (en: reductionisme). 

Er valt weinig in te brengen tegen deze vernuftige modellen en de veelvul
dig hierop gebaseerde spitsvondige essays - behalve het feit dat een model 
of een essay op zichzelf nog geen wetenschap vormt. Na het lezen van Jon 
EIster, Amartya Sen, Edna Ullmann-Margalit komt onherroepelijk de vraag 
om de hoek kijken: 'wat moet ik er mee?'. Jarenlang heb ik mij gebogen over 
de normenverandering, die zich in ons land sinds de jaren zestig aan het vol
trekken is; het boek van de laatst genoemde schrijfster scheen een uitkomst 
te zijn. Welnu, het is prettig om door de 'speculatieve socioloog' verteld te 
zien dat er drie speltheoretische normenmodellen zijn. Zij geven een 'meta
theoretische blik' op het ontstaan van normen. Het is wellicht werkelijk zo 
dat de samenleving zich voor een 'free rider' had willen hoeden door het ge
bod uit te vaardigen ('Gij zult niet stelen!', 'Gij zult niet echtbreken!'), maar 
hoe gebruik ik deze kennis om het onderzoek naar de verzwakking van de 
normen (in de crisistijd, resp. in een tijdperk van 'anomie') ter hand te ne
men? En, indien ik van de Durkheimiaanse stelling uitga, dat het 'sociale' 
tegelijk 'het normatieve' is, wat zegt de theorie meer dan Hobbes' theorie van 

47 Behalve de reeds geciteerde werken in noten 31 en 33 zie ook bij . A. Heath, 'Rational Choice 
and Social Exchange' , Cam bridge, 1976. Ook HJ . Einhorn and R.M. Hogarth, 'Behavioral de
cision theory: processes ofjudgment and choice, in: Annual Review ofPsychology, 32,1981, blz. 
32-88 en de bibliografie aldaar. Richard M. Emerson, 'Exchange theory, Part I: A psychologi
cal basis for social exchange', in]. Berger, M. Zelditch, B. Anderson (Eds.), 'Sociological Theo
ries in Progress,' New Vork, 1972; Emerson ondernam ook de poging de psychologische visie 
met die van sociologie te verenigen in 'Social exchange theory' in: Annual Review ofSociology, 
2, 1976, blz. 335-362, eveneens van uitgebreide bibliografie voorzien. 
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'homo homini lupus' of van Rousseaus 'Ie contrat social'? Mensen die naar 
eigenbelang streven hebben de normatieve regeling van de staat (Hobbes) 
of van de samenleving (Rousseau) nu eenmaal nodig, om elkaar de keel niet 
door te snijden. 

Hetgeen ook opvalt is de ahistorische aard van modelbouwers. Eind jaren 
'zestig hebben zich verstrekkende veranderingen in de normen van onze be
volking voltrokken. De 'population-zero' norm heeft de 'anti-abortus' norm 
verdrongen, 'sex slechts in het huwelijk' werd opzij geschoven door 'let eve
rybody do his own thing!' Hoe die verschuivingen in een bepaald tijdperk 
te verklaren? Dan is er de tautologische aard van vele, zelfS economische mo
dellen, die veelvuldig met de 'verklaring-slechts-achteraf gepaard gaat. 
Vooral verklaringspogingen die uitgaan van een vooronderstelde preferen
tie-orde maken zich hieraan schuldig. 

'Verklarende sociologie' vangt vele van deze bezwaren op. Door zich op 
de 'brugtheorieën' toe te leggen hoopt zij de nutstheorieën een empirisch ge
specificeerde inhoud te geven. 'Aanvangs- en randvoorwaarden' zouden het 
model aan een bepaalde historische context binden. Het is goed om haar 
modellen (zoals de neo-klassieke en andere micro-economische modellen) 
een kans te geven en deze als prospectieve verklaringsschema te gebruiken. 
Op die wijze kunnen zij worden getoetst op hun bruikbaarheid. Toch heb 
ik enig voorbehoud. 

Vergeleken met de vorige aanzetten treft ons hier a) de monopolitische en 
b) de universalistische pretentie van deze 'school'. 'New sociology' breekt 
doelbewust met de traditie; zoals we aan de citaten hebben kunnen zien, 
heeft het in de ogen van haar grondleggers geen zin om aan te sluiten bij de 
traditionele sociologie, die 'uitgeput raakte'. En let op: men bouwt niet 'a 
new economie sociology', maar 'new sociology' en 'new political economy' 
als voorlopers van een nieuwe maatschappijwetenschap. Kunnen we ons al
lemaal in het nieuw opgetrokken gebouw thuis voelen? 

Hetgeen bij mij (naast de zojuist vermelde enigszins onverdraagzame op
stelling) ongemak veroorzaakt is het dogmatisme waarmee van één bepaald 
mensbeeld wordt uitgegaan. Een basis wetenschap, zo hebben we gesteld, 
bestudeert haar werkelijkheidsgebied als simpel gegeven, in termen van 
waarneembare kenmerken en hun (causale of structurele) samenhangen. De 
'nieuwe sociologie' heeft minstens vijf vooronderstellingen nodig om aan 
haar kenobject te komen. Volgens het bekende scheermes van W. Occham 
(entia non sunt multiplicanda propter necessitatem d.w.z. ik moet niet meer wezen
lijke termen vooronderstellen dan strikt noodzakelijk) is dit een beetje te veel 
van het goede. 

Mijn bezwaar in minder filosofische termen gegoten betreft het feit dat de 
v.s. op de algemene miskenning van sociale psychologie stoelt, die ons im
mers de variabiliteit van de persoonlijkheid in de sociale context leert ken
nen. Zowel Wippier als Lindenberg plaatsen hiertegenover de invariantie 
van 'de menselijke natuur' (Wippier) of van RREEMM (Lindenberg) . De 
functionele eenheid van mens-samenleving-cultuur wordt door hen verwor-
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pen. Het zijn dezelfde formele mechanismen (het kiezen uit schaarse midde
len teneinde het verwachte nut te maximaliseren) die zowel de kloosterlin
gen-gemeenschap in de middeleeuwen als de beursspeculanten in New Vork 
bewegen. Het werk van cultureel antropologen is hier eveneens aan dove
mans oren besteed. Alweer: er zou niets tegen zijn om RREEMM als basis voor 
bepaalde handelingsmodellen te nemen; in plaats van echter de socialisering 
van de beursspeculant, atoomvredeonderhandelaar, directeur van General 
Motors te verklaren, verwerpt de v.s. de socialiseringstheorie of rollentheorie 
als 'ouderwets', 'uitgeput'. Het is alweer het onverdraagzame, partiële den
ken in de dichotome alternatieven dat m.i. hier de voortgang van de weten
schap en een synthese in de weg staat. 

Het gaat m.i. niet slechts om de 'homo economicus' (ook in zijn gemodifi
ceerde vorm van RREEMM), de zelfstandig, rationeel zijn doelbewuste actie 
bepalende mens en om 'homo sociologicus' , geheel willoze speler van rollen 
die hij in zijn jeugd aangeleerd had; er is, in onze gedifferentiëerde samenle
ving zonder twijfel ook een 'homo politicus' en 'homo ludens' die het in ons 
van oorsprong 'calvinistisch land' van 'homo moralis' of 'homo religiosus' 
dreigt te winnen, en wellicht nog anderen. Elk hiervan houdt zich aan be
paalde systeemregels (spelregels), die tegenstrijdig kunnen zijn. Deze druisen 
nu en dan tegen elkaar in: de winstmaximalisering is aan het naleven van 
ethische normen gebonden, loon wordt nu en dan tegen vrije tijd ingewisseld 
(teneinde 'homo ludens' een kans te geven). Kan sociologie deze vanzelfspre
kende feiten vergeten en zich eenzijdig op het rationele-keuze-makende 
mens-model toeleggen? Meent men werkelijk te slagen met behulp van het 
RREEMM-model te voorspellen onder welke omstandigheden het ene rolseg
ment het over het andere gaat winnen en wordt het rationeel model zelfs ge
bruikt om ethisch, religieus of anderssoortig gedrag te analyseren? Wellicht 
beschouwt men al deze vragen als irrelevant; de antwoorden hierop liggen 
in 'Hintergrundwissen' opgeslagen, om de terminologie van een der voor
standers van de v.s. te gebruiken. In dat geval en in dat geval alléén wordt 
de utiliteits- (of: decisie)-theorie van te voren met de bruggen theorie verbon
den zodat een voorspelling van gedrag denkbaar wordt. De vooronderstel
ling van vaste preferentie is o.i. echter dermate fictief dat de empirische 
verificatie waarschijnlijk nog lang op zich zal laten wachten. Wel valt er 
achteraf, zoals met vele circulaire theorieën, heel wat te verklaren: Jan Hus 
zag waarschijnlijk in de martelaarsdood door verbranding in 1415 een opti
maler utiliteitswaarde dan in het herroepen van zijn leer en een rustig leven; 
jammer dat het Concilium van Konstanz zulks niet van te voren had in
gezien. 

Maar laat ik mij er voor hoeden door subjectieve twijfels zelf het kind met 
het badwater weg te gooien. Het is tenslotte mogelijk dat vele, tot nu voor 
irrationeel gehouden verschijnselen langs de weg door de v.s. uitgestippeld 
verklaard zullen worden. Modellen duiken op allerlei werkgebieden op, en 
niet slechts door sociologen gelanceerd. Waar economie in de opvattingen 
van sommige beoefenaars als 'wetenschap van de rationeel kiezende mens' 
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wordt opgevat, is het niet zo verwonderlijk, dat de 'verklarende sociologen' 
nu en dan als indringers worden beschouwd.48 Aan de andere kant dringen 
economen door tot dergelijke 'sancro-sancte' domeinen van sociologie als de 
gezinssociologie: Gary S. Becker's A Treatise on Family (Harvard University 
Press, 1981) zal zeker de verbazing van menige van mijn vakgenoten wek
ken. Zoals reeds vermeld, lenen formele modellen zich voor toepassing in 
vele vakken; en het is futiel om het speelgoed te strijden. Belangrijk is dat 
degelijk onderzoek plaats vindt en nieuwe domeinen van werkelijkheid ade
kwaat worden weergegeven. 

In dit opzicht zie ik ook in de methodologie (in de ruimste zin, met in
begrip van het datavergaren) een integrerend element.49 Zoals ik een decen
nium geleden signaleerde, valt er eveneens een convergentie waar te nemen. 
Die is inmiddels voortgeschreden; beiden, sociologen èn economen houden 
zich thans met attitudes en percepties bezig.5o Men was bij de economen 
nogal huiverig voor de onbetrouwbaarheid van dergelijke latente varia
belen. Van Praag laat zien dat zelfs indien met een enkel item gemeten, atti-

48 Zie R . WippIers bijdrage tot de bundel van Keizer en Soeters ('Economie, sociologie en psy
chologie: visies op integratie', zie noot 23): 'Sociologie en economie: mogelijkheden voor en 
grenzen aan integratie' en de repliek van J . Muysken, 'Sociologie en economie: 'If you can' t 
beat them, join them" . De inhoud van beide bijdragen is veel minder strijdlustig dan de titels 
suggereren. Eigenlijk opperen beide schrijvers, wat hun vakken van de zusterwetenschap kun
nen leren - een waarachtige combal de gen/iUesse. Het is echter duidelijk dat de opstelling van de 
v.s. tot een verwarring leidt; het in noot 35 genoemd artikel van De Vos gaat over de economie 
van de wetsnaleving, niet over de sociologie. En op de ambivalentie van Lindenberg in dit op
zicht hebben we reeds in de tekst gewezen. Wie eigen (traditioneel ) vak de rug toekeert, het 
voor 'uitgeput' of minderwaardig verklaart, plaatst zich buiten het vak. Dan maar hopen dat 
een prominente socioloog telkens ook als een goede econoom of politicoloog wordt aanvaard. 
De vraag onder welke vlag men wenst te varen is trouwens niet nieuw; zie Tj. Huppes' bijdrage 
tot de door hemzelf verzorgde bundel ('Economics and Sociology: towards an Integration', Lei
den, 1976) getiteld: 'Economic sociology or sociological economics? The theory ofsocial exchan
ge and its bearing on neoclassical economics; towards an interdisciplinary conception of society' 
(pp. 26-50). Trouwens geschriften van de econoom(?) Gary S. Becker getuigen van het feit dat 
het binnen dringen op elkaar's traditionele werkgebieden wederzijds is. Behalve de in de tekst 
genoemde recente publicatie over 'The Family' zie ook bijv. zijn: 'The Economic Approach to 
Human Behavior' , The University of Chicago Press, 1976. 
49 Zie mijn 'Convergence and diversification in the methodologies of economics and sociology' 
in de in de vorige noot genoemde bundel van Tj. Huppes, pp. 96-127. Op de nadrukkelijke 
wens van J. Pen heb ik de (technisch-)methodologische aspecten van wetenschapsbeoefening 
hier laten rusten. 
50 Ik denk in de eerste plaats aan de Nederlandse econometristen A. Kapteyn en B.M.S. van 
Praag. Zie bijv. hun gezamenlijke publicatie 'Further evidence on the individual welfare func
tion ofincome: An empirical investigation in the Netherlands', European Economic Review, 4, 
1973, blz. 33-62; ook hun (tezamen met F.G . van Herwaarden) geschreven bijdrage tot The 
NetherlandsJournal ofSociology, 15, 1979, pp. 13-25, 'The definition and measurement ofso
cial reference spaces' en Van Praags oratie in Rotterdam, 'Kijken achter de spiegel: beeld en 
werkelijkheid' (Leiden, 1984) waarop mijn betoog in de tekst is gebaseerd . A. Kapteyn geeft 
in de bijlage van zijn Tilburgse oratie (Nut en economie, Tilburg, 1982) een overzicht van de 
tot dat jaar gepubliceerde werken over 'direct gemeten individuele welvaartsfuncties' . 
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tudinale variabelen een hoge mate van betrouwbaarheid vertonen; zou het 
bij aanwending van meetschalen niet minstens even nauwkeurig gaan? Ik 
dacht van wel, en begin de resultaten van Szirmai e.a. in nog gunstiger licht 
te zien. De socioloog kan een positieve bijdrage tot economie leveren door 
de 'primitive terms' aan deze te leveren: subjectieve perceptie en waardering 
van welvaart alsmede de variabele voorkeursordeningen van mensen. Het
geen wel opvalt is de élegance waarmee de econoom zijn resultaten presentert 
en met behulp van equivalentie-schalen de invloed van allerlei 'achtergrond
variabelen' (zoals het kindertal, maar ook het klimaat) op de compensatie 
via het inkomen kan schatten. Veel, heel veel hebben we van elkaar nog te 
leren. 

Zelf zie ik de (traditionele, niet-voluntaristische) sociologie in de jaren 
'zestig geenszins als uitgeput, zeker nog in staat het een en ander aan zuster
wetenschappen bij te dragen. Het was na deze tijd dat de studie van 'quality 
of life' met behulp van 'social indicators' werd gelanceerd, die men als een 
povere pendant van 'nationaal produkt' van economen kan zien (toe
gegeven, niet eoodimensioneel, cardinaal gemeten; maar heeft de multidi
mensionele schaalconstructie juist niet een reuzesprong gemaakt in het laat
ste tijdperk?). Het levensstijl-concept is zonder twijfel ook voor consumen
ten-research en 'household-economics' een bijzonder geschikt instrument. 
Alweer zijn er vernuftige methoden ontwikkeld om veranderingen in levens
stijl te registreren zonder de dure panel-studies (het z.g. base-line research, 
waarbij men de basiskenmerken constant houdt en slechts de indicatoren va
riëert). Men meet vanzelf niet altijd cardinaal, veelvuldig zelfs niet op het 
interval maar slechts op het ordinaal niveau. Hiertegenover staat dat men 
loglineaire analyse modellen ontwikkelde die in veel opzichten de lineaire 
analyse kunnen vervangen. Maar om bij de meer theoretische concepten te 
blijven: er kwam (rond de jaren 'zeventig) de cohortentheorie van socialisa
tie: mensen gerijpt in bepaalde (historische) tijdperken zouden in modale 
persoonlijkheidstrekken verschillen van hun in andere tijden grootgebrachte 
landgenoten (men denke aan: de crisisgeneratie, de oorlogsgeneratie, de 
vroegere 'ftower-youth'; elke zal waarschijnlijk ook door een specifiek con
sumptiepatroon gekenmerkt zijn). En wat te zeggen van de sociale netwer
ken? Dit concept vindt toepassing zowel bij analyse van wederzijdse controle 
van financiële en industriële ondernemingen, als bij vriendschapsklieken of 
politieke concties. En er is zeker meer dat het vermogen van een enkele 
schrijver, en het bestek van dit stuk overschrijdt. 

Mijn slot is dus optimistisch; ook al zie ik niet zo veel brood in een alles
omvattende maatschappijwetenschap (al was het vanwege haar onvermogen 
om de morfologie van de onderscheiden studie-objecten te geven), er is een 
ampele mogelijkheid tot wederzijdse beïnvloeding. Huiverig sta ik tegen het 
breken met de traditie van eigen wetenschap; de op dergelijke wijze losgela
ten banden leiden tot een 'eclipse of science', die niet bevorderlijk is voor de 
cumulatieve groei der kennis. Gevaarlijk is een deel-voordeel (opbouw van 
fraai model) in te wisselen voor de brede ervaringsbasis die een wetenschap 
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biedt. Een algemene maatschappijwetenschap zoals bijv. 'verklarende socio
logie' die nastreeft is dermate eng omschreven dat zij talrijke andere vormen 
van sociologie beoefening uitsluit; een euvel dat één van haar grondleggers de 
gevariëerde stromingen in Nederland verweet.51 • Wel nu, het is wellicht tijd 
voor meer begrip voor elkaar; want er is werk genoeg aan de winkel. * 

51 In zijn evaluatief hoofdstuk tot L. Rademaker, H. Bergman (red.) 'Sociologische stromin
gen', (Utrecht, Het Spectrum, 1977), wijst R. WippIer op de onnozelheid van 'scholen' en op 
hun veelvuldig complementaire aard: elke 'school' benadrukt een aspect van de maatschappelij
ke werkelijkheid. Zouden we dan de situatie verbeteren indien we de 'stromingen' door één er 
van gingen vervangen? 
• Geschreven als preadvies voor het symposium van de Sectie Gedrags- en Maatschappijweten
schappen van de K.N.A.W. in oktober 1987, onder voorzitterschap vanJ. Pen (zie diens 'Over 
de schutting' in: Hollands Maandblad, juni, 1987, blz. 17-21). Pen heeft mij o.a. op het werk 
van Jon Elster attent gemaakt. Veel dank ben ik ook aan A. Szinnai verschuldigd die de eerste 
versie van dit stuk van kritische opmerkingen heeft voorzien. J.W. Winkels heeft vele van mijn 
taalfouten verbeterd. 
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