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Het verschil tussen intellectuele 
genootschappen en 

wetenschappelijke regimes 

Bespreking van Carla van El {2002) Figuraties en verklaringen. Stijlgehonden schoolvonning 

in de Nederlandse sociologie na 1968. Amsterdam, Aksant. 
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Carla van El, zelf sociologe en opgeleid 
in Amsterdam, heeft haar dissertatie 
gewijd aan een diepgaande analyse van 
twee 'scholen' in de Nederlandse soci
ologie van na 1968. Zoals zij zelf zegt in 
haar woord vooraf, probeerde ze ener
zijds Vertrouwd te raken' met de ver
klarende sociologen uit met name 
Utrecht en Groningen, en anderzijds 
haar figurariesocioiogische stadgenoten 
'met meer afstand te bekijken'. Het 
resultaat is zeer lezenswaardig. Het 
boek biedt vooral aanknopingspunten 
om na te denken over de intrinsieke ver
scheidenheid die schuil kan gaan achter 
één. disciplinaire noemer en. die slechts 
tot uitdrukking kan. komen, als men, 
materieel en anderszins, er daadwerke
lijk ruimte aan biedt. 

Kern van. het boek vormt een 
vergelijkende analyse van hetgeen de 
beide groepen sociale wetenschappers -
de figuratiesociologen en de verklarende 
sociologen - bindt maar ook onder

scheidt, door Van Ei benoemd als hun 
ieders stijl. De schrijfster meent dat die 
stijlverschillen betrekking hebben op 
een verzameling "samenhangende maar 
heterogene aspecten van wetenschaps
beoefening'. Ze betreffen niet alleen het 
wetenschappelijke programma van de 
betrokkenen maar ook hun 'prereflexie-
ve wetenschappelijke grondhouding' en 
zelfs hun individuele voorgeschie
denissen en onderlinge verhoudingen. 
(10). Haar uitgangsvraag - 'Welke 
actants en welke (...) elementen spelen 
mee om de twee scholen een stabiele 
positie in het veld van de Nederlandse 
sociologie te doen innemen?' (22) - heeft 
echter niet alleen betrekking op wat 
beide groepen Van binnenuit' bijeen
houdt, maar ook op de manieren 
waarop zij hun verankering in de 
buitenwereld veilig stellen. Maar eerst 
de stijlverschillen, want die zijn duidelijk 
het leukst. Ze kennen een weten-
schapsinhoudelijke component én ze 



hebben betrekking op leefwereld-

aspecten' van de twee versies van. de 

Nederlandse sociologie. 

Laten we. beginnen met de in 

Amsterdam wortelende figuratiesociolo

gie Deze sociologie gaat terug op het 

werk van de van huis uit Duitse soci

oloog Norbert Elias en kenmerkt zich 

door een aantal eigen thema's. Centraal 

staat het grote sociologische thema van 

de veranderende verhouding van indi

viduele 'strevingen.' tot de maatschap

pelijke contexten waarbinnen deze zich 

voltrekken. Elias legde daarbij een eigen, 

accent. Hij en zijn navolgers, Gouds

blom voorop, hadden vooral belang

stelling voor het dynamische aspect van 

de onbedoelde gevolgen, van het mense

lijk handelen, in de vorm van de inter

dependenties of vervlechtingen waarin 

het menselijk handelen gevangen raakt. 

Een veel. geciteerde Elias~zin vat dit 

samen: 'De omstandigheden die veran

deren zijn de relaties tussen de mensen 

zelf' Deze ten. opzichte van het indi

viduele handelen relatief autonome 'fi

guraties' vormden het object bij uitstek 

van hun onderzoek. Figuratiesociologen 

zagen zich daarbij als de ware erfgena

men van de klassieke maatschappijtheo

retisch georiënteerde sociologie. 

Bovendien wilden zij, aanvankelijk 

vooral, in reactie op de sterk marxistisch 

gerichte studentenbeweging van de 

jaren zestig, wel maatschappijkritisch 

zijn maar niet activistisch. Ze namen, 

graag deel aan publieke debatten, maar 

niet uit naam van welke emancipatiebe

weging dan ook. 

Figuratiesociologen, gingen, het 

empirisch onderzoek niet uit de weg. 

Hun belangrijkste stijl van onderzoek 

was kwalitatief en - zeker in de ogen 

van striktere methodologen - bij uitstek 

beschrijvend. Ze noemden, het his-

tori.sch-sociologi.sch onderzoek en 

bouwden, dan. ook goede banden, op met 

enkele historici, al leidde dat 'huwelijk' 

ook tot felle debatten, onder meer over 

het langctermijndenken van de figu

ratiesociologen vis a vis het belang van de 

historische bewijsvoering, Toch. leverde 

dit * theoriegeladen' historische onder

zoek interessante bijdragen op. Zo zag 

De Swaan goede aanknopingspunten 

voor historisch vergelijkend onderzoek 

naar de 'sociogenesc' van de verzor

gingsstaat en, veel later, voor onderzoek 

naar processen van mondialisering. 

Goudsblom zelf schreef over de lange-

termijnontwikkelingen rond tijd en de 

beheersing van vuur. Een van de meest 

aansprekende thema's was Elias' civili

satietheorie, waarmee gedoeld werd op 

de ontwikkeling op lange termijn van 

de zogenaamde pijniijkheidsgrcnzen 

die inmiddels kenmerkend zouden zijn 

voor de intermenselijke verhoudingen. 

De grotere vervlechting van het 

menselijk handelen zou leiden, tot een 

toenemende onderlinge machts-

afhankelijkheid en, volgens Elias 

althans, tot. toenemende 'zelfbeheer

sing' bij individuen. Internationaal trok 

bijvoorbeeld de bijdrage van Cas 

Wouters de aandacht, over de zoge

naamde informaliseringsthese: de vraag 

of de controlled decontrolling of emotional con-

trols die hij als kenmerkend zag voor het: 

informele gedrag van dit moment, ook 

tot de civilisatie te rekenen viel 

De vooral in Groningen en Utrecht-

wortelende verklarende sociologie heeft 

een heel andere wetenschappelijke 
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grondslag dan de figuratiesociologie. 

Inhoudelijk kozen de verklarende soci

ologen bijna het tegenovergestelde 

startpunt. Zij kozen voor een. individu

aliserende benadering in de theorievor

ming, en profileerden zelfs een. zekere 

afkeer van het denken in termen van 

'onbewezen' structurele dimensies. 

Daarbij sloten zij zich. in de eerste plaats 

aan bij de al sinds het begin van de jaren 

zestig gangbare moderne sociologie die 

via statistische aggregatie van waarne

mingen van. individuele gedragingen tot 

uitspraken probeerde te komen over 

collectieve effecten. Zij sloten zich 

vooral aan. bij de zogenaamde rational 

choice-benadering, die haar oorsprong 

vond in theorieën over het economisch 

handelen. Hiermee verbreedden zij de 

economische focus op de 'homo econo-

micus' naar de 'homo socio-economicus'. 

Volgens een van de grondleggers van 

deze school, de Groninger hoogleraar 

Lindenberg, ging het hierbij om Vin

dingrijke individuen' die entrepreneurial 

zijn maar die 'met een aantal restricties 

rekening moeten houden, en die daar

door een alternatief moeten kiezen dat 

voor hen. zo gunstig mogelijk uitvalt' 

(parafrase van Van El, 67) oftewel, met 

excuses voor het gendered taalgebruik van 

de betrokkenen, resourcefid, restricted, 

expecting, evaluating, maximizing, men 

(RREEMM). Maatschappelijk gezien sluit 

deze benadering aan bij ideeën over in

dividualisering in de betekenis van 'zelf 

keuzes maken-en zelf verantwoordelijk 

zijn' die nog steeds gangbaar zijn in het 

denken over consumptief handelen, 

maar daar gaat Van El niet op in. 

Ook verklarende sociologen maak

ten gebruik van het werk van klassieke 

sociologen maar eigenden zich die op 

eigen wijze toe Zo beriepen, ook zij zich 

bijvoorbeeld op Durkheim maar was 

voor hen vooral, diens analytische pri

maat van het sociale van belang, door 

hen overigens nogal vrij vertaald naar 

hun eigen Verklarende5 voorkeur voor 

geaggregeerde gedragingen van indi

viduen. De regulatieve ideeën, van deze 

school waren vooral, methodologisch 

van aard. Verklarende sociologen gingen 

van het klassieke adagium van eenheid 

van methode voor alle wetenschappen 

uit en maakten meer dan. wie ook 

gebruik van geavanceerde statistische 

analysemethoden. Ze haalden, zelfs 

wiskundig opgeleide statistici in huis en 

werkten samen, met economen, en 

andere sociale wetenschappers die 

dezelfde wetenschappelijke uit

gangspunten waren toegedaan. 

Bovendien profileerden zij zich daar

naast duidelijk als 'toepassingsgericht'. 

Al besteedt Van. El er weinig aandacht 

aan, het is geen geheim, dat het werk van 

deze sociologen betrekkelijk dicht ligt 

bij de inbreng van bijvoorbeeld het 

Sociaal. Cultureel Planbureau, en bij de 

redeneringen waarmee veel van onze 

sociaal-economische politiek is onder

bouwd. 

Behalve deze wetenschapsin-

houdelijke verschillen, beschrijft Van El 

ook een aantal stijlkenmerken die 

duidelijk maken dat ook de weten

schapsbeoefening specifieke leefwe

relden kent. Zo karakteriseert zij de fig

uratiesociologie vooral als een. 'club', of 

beter nog, als een 'intellectueel 

genootschap', met een sterk informeel 

karakter. Maar ook (en wellicht onbe

doeld) met een behoorlijke selectiviteit. 



Charismatisch leiderschap en rolmo

dellen waren onontbeerlijk voor die 

selecte gezamenlijkheid.. De persoon van 

E lias zelf vormde een belangrijk 

kristallisatiepunt, maar ook Goudsblom 

gold als rolmodel, niet in de laatste 

plaats vanwege zijn eigenzinnige the

makeuze. De Swaan en (later) Schuyt 

werden gezien als toonaangevende deel

nemers aan het openbare debat. 

In deze kringen hield men niet van 

formaliteiten, want regels golden als een 

inbreuk op de wetenschappelijke cre

ativiteit. Figuratiesociologen gingen 

graag intuïtief te werk en waren daar

door soms redelijk onnavolgbaar voor 

anderen. De werkgroep die zij vormden 

binnen de landelijke sociologenvereni-

ging (de NSAV) - en dus niet binnen het 

machtige toenmalige ZWO, de voorlo

per van NWO - moest dan ook vooral, 

een 'ontmoetingspunt' zijn' voor 

iedereen in Nederland - mits uitgen

odigd - die met het figuratiesocioio-

gisch perspectief aan de slag wil' (80). 

Hetzelfde gold voor de werkwijze van 

de redactie van het eigen tijdschrift, het 

Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 

(AST). Die was open en informeel, maar 

kon door buitenstaanders toch ook 

ervaren worden als 'besloten'. Toen er 

moest worden geprogrammeerd - als 

onderdeel van het werken aan een 'erk

ende' school - sprak men in die kringen 

dan ook van programming for freedom en 

deed men het duidelijk liever niet. 

De daarbij horende sterk individua

listische manier van werken werd op 

alle mogelijke manieren gestimuleerd. 

Ook in de onderzoeksschool zochten de 

figuratiesociologen het vooral in de 

exemplarische uitstraling van de 'grote 

voorbeelden' en werd bij de 

aankomende promovendi vooral een 

'brede eruditie' verondersteld. Men 

zocht 'begaafde'jonge onderzoekers, die 

in tegenstelling tot hun lotgenoten bij 

de verklarende sociologie, zelf hun 

onderzoeksvoorstellen moesten 

ontwikkelen. Ze werden aangesproken 

op hun creativiteit en originaliteit. Van 

Ei, die dit een 'organische ordening' 

noemt, illustreert deze stijlkenmerken 

met wat etnografisch aandoende obser

vaties. Toen zij bijvoorbeeld de aio's van 

de onderzoeksschool in het 

Amsterdamse Spinhuis bestookte met 

een standaard (!) vragenlijst, kon zij 

velen van hen in eerste instantie niet 

vinden: zij werkten immers net als vele 

van hun leermeesters thuis. Ze vonden 

zo'n vragenlijst trouwens maar niks. 

Voor de verklarende sociologen zag 

het onderzoekersleven er anders uit. Bij 

alle onderlinge verschillen - Groningen 

bleef theoretischer en meer in de rational 

choice dan Utrecht - hielden vooral de 

kwantitatieve onderzoeksmethoden de 

organisatie bij elkaar. De verklarende 

sociologen streefden bovendien een 

strakke onderzoeksprogrammering na 

met een arbeidsdeiige samenwerking, 

die bovendien, door de eenheid van 

methoden, sterk centralistisch aandeed. 

Hun nationale samenwerkingsverband 

kreeg dan ook ais vanzelf het karakter 

van een gereguleerde wetenschappelijke 

werkgemeenschap en werd, toen de tijd 

daar was, een werkgemeenschap van 

ZWO. Van Ei spreekt hier van een 

'mechanische ordening'. 

In deze kringen heerste, aldus Van 

El, een zekere trots op de onpersoon

lijke, objectieve normen die men 
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hanteerde. Op het eerste gezicht was 

hier dan ook veel minder plaats voor 

persoonsgebonden charisma, en zag 

men zelfde onderlinge verhoudingen -

hoe hiërarchisch de uitwerking van de 

toepassing van. eenheidscriteria ook mag 

zijn - als bij uitstek egalitair, in de zin 

van 'iedereen gelijk voor de (weten

schappelijke) wet'. Mede daardoor zette 

wetenschappelijke 'disciplinering' de 

toon. De aio's schreven bijvoorbeeld 

hun onderzoeksvoorstellen niet zelf 

maar werden 'ingelijfd' in een uitge

werkt programma. Daartegenover stond 

wel dat hun zicht geboden werd op een 

degelijke opleiding tot 'professionele 

onderzoeker', en. niet op een interessant 

maar vaag publicitair bestaan. Bij het al 

aangehaalde etnografische onderzoekje 

bleken de benaderde aio's uit deze kring 

allemaal. - in hun moderne gebouw in 

de Utrechtse Uithof™ op hun werkplek 

te vinden en vulden, ze de vragenlijsten, 

ijverig in. De twee sociologieën waren 

waarlijk werelden, van verschil 

Maar zoals aangekondigd, de ver

ankering in. de buitenwereld is ook van 

belang om te kunnen begrijpen, waarom 

juist deze twee sociologieën zich zo 

sterk profileerden op dat moment. Met 

name iaat Van El in dit verband zien dat 

de ingrijpende herstructurering van de 

Nederlandse universiteiten die zich in 

dezelfde periode voltrok beide versies 

hielp, al bood ze uiteindelijk meer 

ruimte aan de verklarende sociologen. 

Beide groepen profiteerden elk op eigen, 

wijze van de oprichting van vakgroepen 

aan de Nederlandse universiteiten en 

overleefden allebei met glans de 

Taakverdelingsopera tie van 1983, net als 

de daaropvolgende Selectieve Krimp en. 

Groei (SKG), waarbij wel enkele andere 

Nederlandse socioiogieopleidingen 
sneuvelden. Ze kregen allebei een. school 

erkend, het Post-Doctorale Instituut 

voor de Sociologie (PDIS) waarin de fi

guratiesociologie domineerde, en het 

Interuniversitair Centrum voor theo

rievorming en onderzoek in de 

Sociologie (ICS) van de verklarende soci

ologie, Maar uiteindelijk hadden de fi

guratiesociologen, veel meer last van. de 

'disciplinering' van de sociale weten

schap die zich op hetzelfde moment, 

onder leiding van de Nederlandse 

organisatie voor Zuiver 

Wetenschappelijk. Onderzoek (ZWO), 

voltrok. Hun afkeer van formaliteiten, 

brak hen hier op: zo kregen ze bij de 

beoordeling van programma's maar ook 

bij individuele onderzoeksvoorstellen. 

net iets te vaak te horen dat hun pro

bleemstellingen 'te vaag' waren en 'te 

weinig theoretisch onderbouwd' en. dat 

ook hun empirische strategieën niet 

overtuigden. De hegemonie van het 

natuurwetenschappelijk denken bood 

meer ruimte aan de verklarende sociolo
gie (98}. 

Maar Van El stelt, in navolging van 

Harbers en anderen, dat pluriformiteit 

in de wetenschap ook door 'de infra

structurele aspecten die bepalend zijn 

voor de ontwikkeling van verschillende 

versies van wetenschap' (188) wordt 

bepaald. Daarmee doelen zij duidelijk 

niet alleen op de bescherming van plu

riforme inhouden en methoden in de 

academische sfeer, maar ook op de 

buitenwetenschappeiijke'bindingen' 

van wetenschappelijke inzichten, en 

praktijken. Die buitenwetenschap

peiijke bindingen worden in Van Els 



boek. echter nauwelijks belicht. Waar ik 

ze tegenkwam, heb ik ze gememoreerd. 

Zo relateren beide sociologische versies 

inhoudelijk aan belangrijke maatschap

pelijke ontwikkelingen - de figuratieso

ciologen bijvoorbeeld aan mondiale 

vervlechtingen en de verklarende soci

ologen aan calculerende individualiteit. 

Ze hebben, bovendien elk hun eigen, in

stitutionele bedding. De figuratiesoci

ologen, richten zich bijvoorbeeld graag 

op het openbare debat, zij het meer in 

commentariërende zin dan als 'gewone' 

schrijvende journalisten. De verklarende 

sociologen, maken zich liever nuttig in 

een bestuurlijke omgeving en dat zal. 

zeker zo blijven zolang de Nederlandse 

overheid van statistische aggregaten 

houdt. 

Voor het beschrijven van de 

maatschappelijke inbedding van deze 

twee sociologische versies is echter meer 

nodig dan de signalering van dit soort 

meer of minder plausibele maatschap

pelijke connecties. Een meer diepgaande 

analyse is dan gewenst, die zich niet 

alleen richt op aanwijsbare praktijken, in 

de wijdere maatschappelijke omgeving 

maar ook op de discursieve inbedding 

van de in en rond de discipline 

ontwikkelde taal. Daarvoor is uiteraard 

ook nodig dat ook de onderzoeker zelf 

meer zicht biedt op de ontwikkelingen 

in de daarvoor relevante maatschap

pelijke omgevingen. Dat Van El hierover 

weinig te zeggen, heeft, is zeker voor een 

deel terug te voeren op de inhoudelijke 

beperkingen van haar conceptualisering 

en, mede daardoor, op haar feitelijke 

gerichtheid op als wetenschappelijk - of 

minstens 'academisch' - gedefinieerde 

praktijken. 

Maar misschien is net zo goed de 

stelling verdedigbaar dat juist deze twee 

genres in de sociale wetenschap zich heel. 

goed leenden voor een. dergelijke intern-

wetenschappelijke benadering. De figu

ratiesociologie en de verklarende sociolo

gie waren allebei sociologische genres die 

zich bij uitstek hebben weten, te profil

eren als academische disciplines op een 

moment dat de wetenschappelijke 

wereld zich daar - hoe tijdelijk ook. - toe 

leende, en waarbij - tot teleurstelling van 

velen - de bestaande wetenschappelijke 

hegemonieën eerder werden bevestigd 

dan. gerelativeerd. 

Zeker, met haar stijlbegrip is Van Ei 

waarschijnlijk net iets te veel blijven, 

hangen in de wetenschappelijke sfeer

beelden waarin vooral de leefwerel

daspecten van de wetenschapsbeoefening 

fraai, worden belicht ten koste van meer 

externe, maatschappelijke bindingen. 

Dat neemt niet weg dat het door haar 

geschetste beeld overtuigend blijft: dat 

van. cie figuratiesociologie als een elitaire, 

ietwat naar binnen gekeerde intellectuele 

gemeenschap die het, in de grote strijd 

om de verdeling van de schaarse weten

schappelijke middelen, wel af moest 

leggen tegen die wetenschappelijk 

gedisciplineerde macho's van de ver

klarende sociologie! 
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