
zaam is, maar laat bovendien zien dat fe- 
ministisch onderzoek een specifieke bij- 
drage kan leveren aan bestaande theorie- 
.?n over macht. 

Een ander problematisch punt met 
betrekking tot de lijn van het betoog in 
Komters boek is dat er stilzwijgend zo- 
wel een toespitsing als een verdubbeling 
van thematiek plaatsvindt. De toespitsing 
bestaat er uit dat de macht van de dubbele 
moraal onderzocht wordt op het terrein 
van de (empirische) moraal en de (filo- 
sofische) ethiek. Dit (ver)leidt tot het 
stellen van een nieuwe vraag, namelijk 
die naar dejwste ethiek. Zo wordt in de 
introductie van het hoofdstuk over Carol 
Gilligan de vraag naar een mogelijk ver- 
schil in moreel oordelen tussen vrouwen 
en mannen in â‚¬ adem gesteld met de 
vraag of in een ethiek algemene principes 
dan wel context-gebondenheid van mo- 
rele oordelen dienen te prevaleren. Deze 
vraag is inderdaad door Gilligans publi- 
caties opnieuw op de moraalfilosofische 
agenda geplaatst, maar het is niet op 
voorhand duidelijk wat ze met de macht 
van de dubbele moraal te maken heeft. 
Ook de hoofdstukken over Aristoteles en 
Hannah Arendt verdelen hun aandacht 
over deze twee onderwerpen. Pas in haar 
laatste hoofdstuk legt Komter een link 
tussen de twee vragen. Volgens haar be- 
rust "de macht van de dubbele moraal in 
belangrijke mate op de scheiding tussen 
rationalistische waarden en mannelijk- 
heid aÃ  de ene kant, en aan emoties 
ontleende waarden en vrouwelijkheid aan 
de andere kant." (p.231) 

Door in dit onderzoek de onderwer- 
pen van een juiste ethiek en een dubbele 
moraal in elkaars verlengde te behande- 
len, suggereert Komter dat een ethiek 
waarin aan vrouwelijkheid en mannelijk- 
heid gekoppelde opposities worden 
overstegen met lijdt aan het euvel van een 
dubbele moraal. Een dergelijke ethiek 
zou dus 'beter' zijn voor (de maatschap- 
pelijke) positie van vrouwen, niet alleen 
omdat ze noties van rechtvaardigheid 
bevat maar ook omdat ze recht doet aan 
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vrouwelijke elementen. Een dergelijke 
waardenng is echter alleen mogelijk op 
grond van de aanname van een verschil 
tussen vrouwelijk en mannelijk (zo leunt 
Komters verdediging van de Aristoteli- 
sche ethiek op Gilligans notie van het 
vrouwelijke verschil). Maar de feminis- 
tische voorkeur voor een ethiek op grond 
van het feit dat ze vrouwelijkheid en 
mannelijkheid overstijgt is moeilijk te 
combineren met het idee dat 'vrouwe- 
lijkheid' ten onrecht wordt gekoppeld 
aan reÃ«l wouven. Toch is dat de dub- 
bele positie waarin Kornter terecht komt. 
Waarmee haar boek overigens een goede 
illustratie vormt van de volgens mij 
onontkoombare 'double bind' tussen fe- 
nunisme en 'vrouw(elijkheid)'. 

Schijnbaar tegenstrijdig?! 

RenÃ Gabri4l.Ã 

Recensie van: Hans van der Loo &Wil- 
lem van Reijen, Paradoxen van Moder- 
nisering . Coutinho, Muideiberg 1990. 

Thomas S. Kuhn heeft op het belang van 
leerboeken in tijden van 'normale weten- 
schap' gewezen. Leerboeken dienen er- 
toe studenten te disciplineren, ze in te 
wijden in de standaarden en de 'tacit 
knowledge' van een bepaald vakgebied. 
Nu is het interessant eens te kijken hoe 
een leerboek er uitziet van een nieuwe 
studierichting, te weten Algemene Soci- 
ale Wetenschappen (ASW) aan de Rijks- 
universiteit te Utrecht. Dezenieuwe stu- 
dierichting wil zich binnen het sociaal- 
wetenschappelijke veld van de traditio- 
nele sociale wetenschappen onderschei- 
den doordat ze pretendeen interdiscipli- 
nair en probleemgericht te zijn. Hierin 
stemt ze overeen met de zogenaamde 



'kundes'. Hoewel de 'kundes' een ander 
object (het bedrijf, de gezondheid, het 
onderwijs etc.) hebben als ASW (mens 
en maatschappij), pretenderen ze ook in- 
terdisciplinair en probleemgeoriÃ«nteer te 
opereren. Met welke 'tacit knowledge' 
worden studenten ASW gesocialiseerd 
wanneer ze het leerboek Paradoxen van 
Modernisering lezen? En hoe laten Hans 
van der Loo en Willem van Reijen het 
filosofische en sociaal-wetenschappehjke 
licht op de modernisering schijnen? 

Modernisering is volgens de auteurs 
het proces dat leidt tot de transformatie 
en opheffing van de traditionele samen- 
leving. Dit proces verwijst naar "een 
complex van onderling samenhangende 
structurele, culturele, psychische en fy- 
sische veranderingen dat zich de afgelo- 
pen eeuwen heeft uitgekristalliseerd en 
aldus de wereld waarin wij momenteel 
leven heeft gevormd en nog steeds in een 
bepaalde richting stuwt." (p.11) Van der 
Loo en Van Reijen presenteren in hun 
boek een neo-Parsoniaans conceptueel 
schema om de verscheidenheid vanmo- 
derniseringsverschijnselen en de ver- 
schillende benaderingswijzen ervan te 
kunnen beschrijven en analyseren. Vol- 
gens dit conceptuele schema dient de 
werkelijkheid vanuit vier verschillende 
invalshoeken te worden bekeken: struc- 
tuur, cultuur, persoon en natuur. De 
invalshoek van de structuur laat een 
werkelijkheid zien waarin de menselijke 
interacties volgens bepaalde patronen 
verlopen. Vanuit het perspectief van de 
cultuur laten mensen zich bij hun inter- 
acties leiden door ideeÃ«n symbolen, 
normen en waarden die aan hun hande- 
lingen richting en betekenis geven. De 
invalshoek van de persoon wordt uiter- 
mate cryptisch omschreven: "Ons han- 
delen moge dan in hoge mate bepaald 
zijn door beperkingen en mogelijkheden 
die de ons omringende structuren en be- 
tekenisstelsels bieden, er is uiteraard ook 
een persoonlijkheidsaspect mee verbon- 
den." (p.29) Wat precies onder dit per- 
soonlijkheidsaspect dient te worden ver- 

staan en hoe het scharnierwerk tussen 
persoon en structuur er uit ziet, wordt 
nergens in het boek op een heldere en 
duidelijke manier uit de doeken gedaan. 
De invalshoek van de natuur legt de na- 
druk op de natuurlijke en biologische af- 
hankelijkheid van de mens. Volgens Van 
der Loo m Van Reijen kunnen deze vier 
invalshoeken of dimensies bij elke han- 
deling onderscheiden worden. 

Vanuit elke dimensie wordt een ander 
licht op modernisering geworpen. Vanuit 
een structureel perspectief is modemi- 
sering een proces van differentiatie . Dit 
proces duidt op het opsplitsen van een 
homogeen geheel in verschillende delen. 
De modernisering kenmerkt zich door het 
verzelfstandigen van individuen, groepen 
en organisaties die elk hun eigen gespe- 
claliseerde taak of functie vervullen. 
Vanuit de culturele invalshoek is moder- 
nisering een proces van rationalisering , 
dat wil zeggen het ordenen en systemati- 
seren van de werkelijkheid met het oog- 
merk haar voorspelbaar en berekenbaar 
te maken. Volgens Van der Loo en Van 
Reijen impliceert dit dat zowel de we- 
reldbeschouwing als het individuele en 
collectieve handelen steeds weer in het 
teken van beheersing en doelrationaliteit 
komen te staan. Door de bril van de per- 
soon is modernisering een proces van 
individualisering . Dit is het proces 
waarbij het individu ten opzichte van de 
collectiviteit in de directe omgeving 
steeds onafhankelijker wordt, hetgeen tot 
uitdrukking komt in het verlangen naar 
zelfontplooiing en privacy. Vanuit de di- 
mensie van de natuur kenmerkt moder- 
nisering zich door een proces van do- 
mesticeiing . Hieronder wordt het tem- 
men en daarmee beheersen van de na- 
tuurlijke en biologische krachten ver- 
staan. 

Met deze vier moderniseringspmces- 
sen corresponderen volgens Van der Loo 
en Van Rijen een viertal paradoxen en 
een viertal centrale problemen. Enerzijds 
impliceert de differentiatie een schaalver- 
kleining , omdat maatschappelijke een- 
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heden in verscheidene delen worden op- 
gesplitst met elk een eigen gespeciali- 
seerde taak en functie. Anderzijds impli- 
ceert differentiatie ook een schaalvergro- 
ting , omdat de ermee gepaard gaande 
specialisatie en arbeidsverdeling ertoe 
heeft geleid dat mensen steeds meer op 
elkaar zijn aangewezen. Sommige inter- 
dependenties hebben zelfs een mondiaal 
karakter. Het probleem dat hierbij o p  
doemt is solidariteit , namelijk de vraag 
wat gegeven deze gelijktijdige schaalver- 
kleinmg en schaalvergroting mensen aan 
elkaar bindt. De tweede paradox is de 
rationaliserings-paradox. Enerzijds gaat 
rationalisering gepaard met plurahsering 
als gevolg van een vergaande differen- 
tiatie van de samenleving in delen met 
eigen waarden, normen, symbolen en 
een eigen logica van waaruit men de 
werkelijkheid ordent en systematiseert. 
Anderzijds gaat rationalisering gepaard 
met generalisering , omdat de interde- 
pendenties als gevolg van de door diffe- 
rentiatie opgesplitste samenleving de 
ontwikkeling van waarden, normen en 
symbolen met een grote overkoepelende 
kracht vereisen. In het verlengde hiervan 
ziet men zich voor het probleem van de 
legitimiteit geplaatst: hoe legitiem zijn de 
lokale en globale waarden, normen en 
symbolen? De volgende paradox is de 
individualiserings-paradox. Individuali- 
senng impliceert enerzijds de bevrijding 
van het individu van de traditionele han- 
den en anderzijds Een gevoel van on- 
macht vanwege de afhankelijkheid van 
abstractere en grootschaligere verbanden. 
Een steeds verdergaande individualise- 
ring brengt het probleem van sociale in- 
tegratie met zich mee. De vraag is im- 
mers hoe het handelenvan de individuen 
met het afnemende belang van 
traditionele banden (kerk en gezin) on- 
derlmg afgestemd kan worden. Tot slot 
is er nog de domesticerings-paradox: een 
toenemende de-conditionering van na- 
tuurlijke omstandigheden als gevolg van 
de beheersing van biologische en na- 
tuurlijke processen gaat gepaard met een 
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toenemende sociale en psychische con- 
ditionering , omdat de natuurbeheersing 
een vergaande stroomlijning van het 
sociale handelen en een grotere zelfdisci- 
pline van het individu vereist. Het cen- 
traleprobleem dat zich volgens Van der 
Loo en Van Reijen op bet niveau van 
domesticenng voordoet is dat van de ba- 
lans : "hoe vinden wij een balans tussen 
het natuurlijk en biologisch evenwicht 
enerzijds en het menselijke vermogen om 
zich aan dit draagvlak te onttrekken an- 
derzijds?." (p.248) 

De student ASW die met het leerboek 
Paradoxen van hÃoderniserin gedisci- 
plineerd wordt, zal wat betreft de pro- 
bleemgerichtheid zich niet ver ontwikke- 
len. Hij of zij wordt bij lezing van dit 
boek niet geconfronteerd met de proble- 
men die met het moderniseringsproces 
gepaard gaan, maar er op gewezen dat 
diverse omwikkelingen schijnbaar te- 
genstrijdig zijn. Dit wordt herhaalde ma- 
len onderstreept door de verneukeratieve 
medaille-metafoor: "Ons standpunt luidt, 
dat het niet zozeer gaat om tegenstellin- 
gen als wel om twee kanten van dezelfde 
medaille." (p.23) Modernisering heeft 
echter niet twee, maar meerdere kanten. 
Dit komt onder meer tot uitdrukking in 
de drie verschillende standpunten die te- 
genwoordig ten aanzien van het moder- 
niseringsproces worden ingenomen: een 
neo-conservatief, een modem en een 
post-modem standpunt. Daarbij hebben 
de genoemde tegenstellingen geen 
schijnkarakter. Integendeel. De ontwik- 
keling van de Europese Gemeenschap 
vormt een goede illustratie van het feit 
dat pluralisering en generalisering op ge- 
spannen voet met elkaar staan. De 
toegenomen interdependentie tussen de 
Europese staten vereist het ontwikkelen 
van globale normen en waarden die vaak 
ten koste gaan van de pluraliteit aan lo- 
kale normen en waarden. De Neder- 
landse rr-htsnormen ten aanzien van het 
drugsgebruik zouden bijvoorbeeld kun- 
nen worden opgeheven wanneer een 
Europese norm zou worden ingevoerd. 



Wanneer Van der Loo en Van Reijen 
stellen dat de differentiatie-paradox leidt 
tot afnemende sociale ongelijkheden, dan 
verbloemen ze 'nieuwe' tegenstellingen 
binnen het modemiseringsproces die met 
begrippen als 'moderne armoede', 'het 
ontstaan van een onderklasse' etc. tot 
uitdrukking worden gebracht. Als leer- 
boek voor een studierichting die pro- 
bleemgerichtheid hoog in het vaandel 
heeft staan is Paradoxen van Modernise- 
ring uit didactisch oogpunt ongeschikt, 
omdat door het steeds hameren op het 
paradoxale karakter van de modernise- 
ring de tegenstellingen glad gestreken 
worden. Het zou derhalve beter zijn ge- 
weest wanneer de student kennis had 
genomen van de tegenstellingen binnen 
her moderniseringsproces: kapitaal en 
arbeid, man en vrouw, identiteit en dif- 
ferentie, legaliteit en legitimiteit, kapita- 
lisme en democratie, etc. Dat had het 
boek ook spannender gemaakt. 

Hoewel de deductieve stijl binnen de 
wetenschappen momenteel de overhand 
heeft, kenmerkt Paradoxen van Moder- 
nisering zich door een inductieve stijl, 
Zo onderschrijven de auteurs dat waar- 
neming vooraf dient te gaan aan theorie- 
vorming en beschouwen ze - met een 
verwijzing naar Bacon - de scheiding 
tussen perceptie en cognitie als een van 
de grote verworvenheden van de moder- 
nisering. Gerard de Vries en Louis Boon 
(1) hebben er op gewezen dat de induc- 
tieve stijl ook tot uitdrukking komt in de 
wijze waarop wetenschappers hun ver- 
haal opbouwen en met elkaar omgaan. 
Wat het eerste betreft kenmerken indnc- 
tivisten zich door een voorzichtige be- 
toogtrant met veel respect voor de helden 
uit het vakgebied en een tekst met veel 
'conjectures' en weinig 'refutations'. 
Terwijl de omgangsvorm van deductieve 

1 De Vries, G H Boon. L 'Een intellactu~le 
zeppelin en zijn bemanning; de ambivalentie 
van cognitieve stijlen en de sociale oraani- 
salie van de psychoanalytische beweging' 
in: Kennis S Methode. Jrg X 1986, nr. 1. 

wetenschappers zich kenmerkt door lef, 
vemieuwingsgezindheid en een kritische 
houding ten aanzien van de idee'n van 
collega's, kenmerkt de omgangsvorm 
van deductieve wetenschappers zich door 
voorzichtigheid en ontzag voor beroemde 
collega's en een conservatieve houding 
ten aanzien van hun ideeÃ«n Dat in het 
boek Van der Loo en Van Reijen de in- 
ductieve stijl de overhand heeft komt 
vooral tot uitdrukking in de additieve 
opbouw; er worden zeer veel uiteenlo- 
pende theorieÃ« opgesomd zonder dat 
uitvoerig stil wordt gestaan bij de vraag 
of ze met het oog op een beter inzicht in 
het moderniseringsproces met elkaar te 
rijmen vallen. Zo worden uiteenlopende 
denkers als Bourdieu, Elias, Foucault, 
Habermas en Lyotard op het procrustes- 
bed van een neo-Parsoniaans conceptueel 
schema gelegd, zonder dat ergens de 
vraag wordt gesteld of dat zomaar kan. 
Met hun 'Grand Theory' pretenderen 
Van der Loo en Van Reijen de benade- 
ringswijzen van de genoemde denkers te 
kunnen 'omvatten'. (p.14) Foucault en 
Habennas worden respectievelijk onder 
de hoofdjes 'domesticering' en 'rationa- 
lisering' ondergebracht. Zo is ieder in 
een neo-Parsoniaans hokje geplaatst en 
hoeft niet meer de vraag te worden ge- 
steld of Foucault en Habermas niet ook 
interessante opmerkingen hebben ge- 
maakt over andere domeinen, of wat hun 
kritiek op zo'n conceptueel schema zou 
zijn. De inductieve stijl zorgt uiteindelijk 
voor een boek dat eerder een multi- 
disciplinair dan een inter- disciplinair ka- 
rakter heeft 

In â‚¬ opzicht verschillen Van der 
Loo en Van Reijen van veel inductivis- 
ten, nacelijk wat betreft hun 'precisie'. 
Zowel in hun taalgebruik als in hun 
weergave van diverse denkers zijn ze 
onnauwkeurig. Door herhaalde malen de 
frase 'kunnen en moeten' te gebruiken - 
zij beweren bijvoorbeeld dat moderne 
mensen hun loyaliteiten kunnen en moe- 
ten spreiden - haalt men zich de verden- 
king van een 'naturalistic fallacy' op de 
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