Een p o s t m o d e r n e t h e o r i e v a n d e
moderne samenleving?
O v e r het werk van N i k l a s L u h m a n n l
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Het debat tussen voor- en ege en standers van noties als 'postmoderne kunst', 'postmoderne theone' of 'postmoderniteir' fout court, lijkt alweer over zijn hoogtepunt
heen. Dat suggereren althans de recentelijk verschenen bundels en overzichtswerken, waarin de geschriften van Lyotard, Habermas, Baudrillard en Jameson tot
quasi-histonsche posities worden he~leid.~
In het domein van de zogeheten sociale
theorie (social theoy) deden ondertussen weer andere trefwoorden hun intrede, zoals 'reflexieve modernisering' en globalisering'. Of deze ontwikkeling niet wijst op
een toegenomen modegevoeligheid van bepaalde academische subdisciplines, moet
hier een open vraag blijven. Wij menen overigens van wel, en we zijn er niet minder
van overtuigd dat het snelle komen en gaan van debatten binnen domeinen als sociale theorie - we zwijgen zedig over culturele studies (culturalstudies} - veel te maken heeft met een gebrek aan serieuze theorievorming. Voor alle duidelijkheid: onder de none 'theorie' verstaan wij een zelfreferentieel systeem van concepten dat in
meerdere contexten inzetbaar is. Wie de complexiteit en diversiteit van de moderne
maatschappij op een serieuze manier wil beschrijven, heeft dus minimaal een samenhangend geheel van onderling consistente en naar elkaar verwijzende concepten of onderscheidingen nodig. En zoals we hierna zullen toelichten, dit impliceert
meer dan het totvervelens roe varieren op de vraag waarin de moderne en post-moderne maatschappij zich van elkaar onderscheiden.
Terugblikkend op de nog smeulende resten van het vuur dat het onderscheid
modern/postmodern deed ontbranden, kan men alvast enkele voor de hand liggende observaties maken. In de eerste plaats dat het hier gaat om een geheel van 'communicaties' - en uitsluitend om 'communicaties'! Die betreffen verschillende themata, waaraan uit niet minder uiteenlopende hoeken wordt bijgedragen, zoals het
eroderen van de tegenstelling tussen hoge en lage cultuur; het ongeloofwaardigworden van 'het Verltchtingsproject'; het 'nomadiseren' van individuele identiteiten en
het 'hybndiseren'van socio-culturele identiteitskaders; het imploderen van de realiteit in een mediale en consumptieve hyperrealiteit; het opgeven van iedere vorm van
objectivisme en het generaliseren van het epistemologisch relativisme, er cetera.
Hun eenheid wordt strikt genomen alleen gewaarborgd door het simpele feit dit ze
expliciet verwijzen naar het onderscheid modern/postmodern. Uitsluitend het
'meelopen' van dit onderscheid garandeert dat een kluwen van 'communicaties' die
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over verschillende themata informeren, alsnog Ã©Ãdebat kunnen worden toegerekend. O m de discussie over modernisme en postmodernisme te onderscheiden van
andere debatten, volstaat het om te signaleren aan welk richtinggevend onderscheid
de betreffende 'communicaties' refereren. Juist omdat het debat in kwestie zichzelf
organiseert rond een specifieke onderscheiding, kan het zich onderscheiden van andere discussies. Deze observatie is noch meer, noch minder dan de observatie van
een observatie, dat wil zeggen een meta- of tweede orde-observatie. Wij observeren
hier bijvoorbeeld welke observaties her onderscheid modernlpostmodern mogelijk
maakt. Dat is immers een observatievorm, een tweezijdige distinctie die bepaalt wat
men ziet: moderne mensen en dingen enerzijds, postmoderne nomaden en hybride
netwerken anderzijds.
In de tweede plaats kan men constateren dat de remporahsering van het onderscheid modern/postmodern dus het parallel laten lopen van deze zakelijke distinctie met de temporele distinctie vroegerlnu - logischerwijs heeft geresulteerd in een
tijdsdiagnose; de contemporaine maatschappij of cultuur wordt via het onderscheid
modernlpostmodern gekarakteriseerd. De dan waargenomen postmodermteit
krijgt vervolgens nadere contouren door weer andere distincties: lage versus hoge
cultuur, 'Verlichtingsgeloof' versus 'verlicht verlichringsgeloof', vaste (of gehomogeniseerde) versus flexibele (of gefragmentariseerde) identiteiten, realiteit versus hyperrealiteit, er cetera. We willen ons hier niet meteen uitspreken over het nut of
nadeel van deze of gene onderscheiding, wel over het statuut van de diagnoses.
Wanneer de maatschappij zich over de eigen toestand buigt en daar via begrippen
als post-moderniteit greep op probeert te krijgen, ligt het voor de hand om van een
- sociologische, antropologische, 'sociaal-theoretische', et cetera - zelfbeschrijving
van de maatschappij te spreken. We zeggen wel degelijk .se/fbescbrimng. De hedendaagse maatschappij of cultuur beschrijft zichzelf bijvoorbeeld aan de hand van
'communicaties' over het toenemend gewicht in de postmoderne samenleving van
hypkrreele mediale 'communicaties'. En hoe men de maatschappij verder ook mag
defini'ren, de zojuist vermelde 'communicaties' over 'communicaties' zijn ook 'sociale feiten' en maken als zodanig deel uit van de maatschappij. Meer algemeen geldt
dat als de maatschappij (onder meer? uitsluitend?) uit 'communicaties' bestaat, en ze
via die 'communicaties' zichzelf (of de eigen 'communicaties') tracht te beschrijven,
er sprake is van zelf-beschrijvingen.

-

Deze twee observaties zullen menig lezer bevreemden. Het ging inderdaad om metareflecties of tweede orde-observat~esdie een onmiddellijke stellingname vermeden, en we hanteerden impliciet inderdaad een welbepaald perspectief, ook al spraken we retorisch welbewust van 'voor de hand liggende vaststellingen'. We koersten
dan ook van meet af aan op een specifieke theorie; we introduceerden zelfs al meteen de twee pijlers van NiklasLuhmanns systeemtheorie die we hierna verder tullen toelichten. Meer in het bijzonder hadden we het over observaties in termen van
onderscheidingen (of distincties, of verschillen, of differenties) enerzijds, en over
'communicaties' als elementen van de maatschappij (of algemener: van sociale systemen) anderzijds. Juisc om Luhmanns observatie- en maatschappijtheorie is het ons
hier re doen. We brengen daarbij een noodzakelijk selecneve - en uiteraard (1) ook

zelfgeconstrueerde - congruentie aan met rwee thema's uit het geheel van 'communicaties' dat expliciet naar het onderscheid modern/postmodern verwijst. Vandaar
onze stelling dat Luhmann in zijn talloze geschriften op grond van een postmoderne
observatietheorie annex epistemologie een daarbij aansluitende postmoderne diagnose van de moderne maatschappij levert. Deze these is uiteraard weinig meer dan
een gratuit woordenspel zolang onduidelijk blijft welke twee thema's uit de discussie
rond de distincne modern/postmodern, nu juist worden bedoeld.

Het eerste is een epistemologisch of kennistheoretisch thema. Onder de noemer
'postmodernisme' wijzen diverse auteurs op de onmogelijkheid van een archimedisch punt, een 'God eye's view' of, meer terzake, een observaue-onafhankelijke toegang tot de werkelijkheid. Het geloof in zo'n letterlijk werkel~jkheidsade~uate,
de
realiteit weerspiegelende of afbeeldende kennis wordt modern genoemd. Deze
laatste kwalificatie willen we hier niet nader (dis)kwalificeren.Ons interesseert de
postmoderne positie. Die komt, simpel gesteld, neer op het benadrukken van de
onontkoombaarheid van een of meer bemiddelende instanties. Tussen ons en de
werkelijkheid staan taal, discours, vocabulaires of cultuur. Elke kennis wordt door
deze medierende instanties getekend, ook al zqn taal-, discours-, of vocahulaireonafhankelijke observaties onmogelijk. Deze rekening kan daarom niet als een vertekening worden begrepen. Dat veronderstelt immers juist die onbemiddelde toegang tot de werkelijkheid die de postmoderne epistemologie onmogelijk acht.
We stellen voor de postmoderne posine radicaal constructivistisch te noemen.
De klemtoon valt immers op de onontkoombare werkelijkheidsconstruerende rol
van talige categoriekn of vocabulaires (Rorty), van historisch wisselende discursieve
formaties en daarmee verbonden waarheid~re~imes
(Foucauk), van altijd specifieke
ideologische articulaties (Hall en Laclau), van het differentiÃ«lspel van betekenaren
binnen de symbolische orde (Lacan en ZizÃªk)of van 'de tekst' of 'het schrift' tout
court (Derrida). Alleen al deze korte opsomming maakt duidelijk dat de posrmoderne epistemologie nauwe banden onderhoudt met de zogeheten 'linguistic turn' m
de filosofie en de menswetenschappen. De taal krijgt de knnmginnenrnl toebedeeld
binnen het postmoderne constructivisme. Vandaar welbekende slagzinnen als 'de
werkelijkheid is van de orde van het discours' (Foucauk) of 'i1 n'y a pas de hors-texte'
(Derrida). Vandaar omschrijvingen als 'lingualisme' (Hacking) of 'tekstualisme'.
Vandaar ook de voorspelbare kritiek 'dat niet alles tekst is'.
MÃ©Luhmann schijnt het ons toe dat de dominante postmoderne construcrivisnsche positie aan minstens twee euvels leidt (die overigens nauw met elkaar samenhangen). Ten eerste leidt de preoccuparie met teksten (denk bijvoorbeeld aan het
voortdurend terugkeren naar een zelf-geconstrueerde geschiedenis van klassieke auteurs), tot een gebrek aan vergelijkingskracht en abstractievermogen. Een belangrijk
verschijnsel als technologie bijvoorbeeld verdwijnt zo grotendeels uit beeld. Men
wordt gefascineerd door de performatieve of werkelijkheidsconstituerende effecten
van taal-en-tekst. Tegelijk ontzegt het gros der epistemologische postmodernen zich
daarmee bij voorbaat de mogelijkheid om met &&nenkele kentheorie alle vormen
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van realiteirsconstructie te omvatten. Want ook wiskundigen, machines, economische systemen of lichamen construeren werkelijkheid. Dat kan men alleen observeren wanneer men een abstractere epistemologie hanteert. Pas dan kunnen verschillende vormen van werkelijkheidsconsrructie onderling worden vergeleken. Het
gangbare filosofische en menswerenschappelijke constructivisme betoont zich in dit
opzicht echter een slechte leerling. Het zou kennis hebben kunnen nemen van
eveneens radicaal constructivistische inzichten uit - bijvoorbeeld de cognitieve
biologie (Maturana en Varela), de tweede orde-cybernetica (Von Foerster) of vormenlogica (Spencer Brown), maat wil dat kennelijk niet; het prefereert de hoogst
bedrieglijke veiligheid van de geesteswetenschappen en hun traditionele semantieken, hun overgeleverde probleemstellingen, en hun oud-Europese identiteiten. DIE
brengt ons bij de tweede tekortkoming.
De 'linguahstische' positie breekt niet echt met de klassieke epistemologische subjectlobject-onderscheiding. Het kensubject mag dan een smerige spiegel hebben en
in talige, discursieve of tekstuele praktijken verstrikt zitten, het blijft wel het constante referentiepunt. Men gispt 's mensen epistemologische hoogmoed, beklemtoont
zijn of haar taalgebondenheid of discursieve status, en vergeet ondertussen dat men
het helemaal niet over menselijke kensubjecten hoeft re hebben. Hier wreekt zich de
onverminderde afhankelijkheid van de oud-Europese denktradme. Ook de deconstructie daarvan gaat voorbij aan de evidente mogelijkheid om Ã¬de epistemologie
met andere concepten en onderscheidingen te opereren, dus met andere distincties
dan bijvoorbeeld de subjectlobject-onderscheiding. 'And hete Luhmann comes in' n met hem George Spencer Brown, auteur van het lange tijd veronachtzaamde boek
Laws of+
(1969). Daaraan ontleent Luhmann de basisinzichten van zijn radicaal
constructivisme~,zij het dat htj Spencer Browns vormenlogica combineert met gedachtengoed uit de reeds genoemde cognitieve biologie en tweede orde-cybernetica.
O m redenen van economie en pedagogie lichten we hier de kerngedachten van
Luhmanns constructivisme toe aan de hand van de twee zojuist gesignaleerde tekortkommgen van het postmoderne 'lingualisme'. Dat Luhmann, in navolging van
Spencer Brown, zich op een abstracter en algemener niveau beweegt, blijkt alleen
al uit de basispremisse van zijn kennistheorie: kennis of cognitie is synoniem aan
observeren, en observeren is synoniem aan het indicatief opereren met onderscheidingen. De basiseenheid van iedere vorm van kennen is dus niets anders dan een
empirische want observeerbare operatie, reden waarom men ookvan 'operatief constructivisme' kan spreken. De operatie in kwestie heet observatie, en van een observatie is sprake wanneer talig, handelend, organisch of anderszins een distinctie
wordt gemaakt. Zo'n observatie levert kennis op wanneer meerdere distincties selectief op elkaar volgen. Wanneer we hij voorbeeld een constatering doen als: 'mooi
hoek is dit', combineren we twee onderscheidingen tot een karakterisering van 'dit'.
We maken een distinctie (boeklnier-boek), koppelen die aan een tweede (mooillelijk), kunnen daar vervolgens een derde op aansluiten ('prachtig zelfs"), enzovoorts,
Kenmerkend voor dit observeren of opereren met distincties - Spencer Brown
pool ervan als indicatie of aanduiding wordt
spreekt van vormen - is dat telkens Ã©Ã
gebruikt. Onderscheidingen zijn immers per definitie tweezijdige vormen, in een
observatie hanteren we feitelijk echter maar Ã©Ã
zijde. Het is dan deze ene pool die
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aanduldt war wordt geobserveerd: 'het is dit (en nier dat)', 'het is een man (en geen
vrouw, geen dier, geen ding, er cetera)'. Meer algemeen geformuleerd komt observeren dus neer op het een-zijdige gebruik van twee-zijdige vormen.
Observaties gebeuren m, niet 'tegenover', de wereld; en ze behoren daar ook toe,
want zoals gezegd kan elke observatie op haar beurt worden geobserveerd. Het bestaan van 'de werkelijkheid' wordt dus niet geloochend. Dar zou ook absurd zijn:
zonder realiteit is er niets dat uberhaupt zou kunnen opereren of observeren, noch
iets dat zou kunnen worden geobserveerd. Daarentegen impliceert Luhmanns observanecheorie wel een afscheid - maar dan ook voorgoed! - van de ontologische benadering van de werkelijkheid m termen van her zijn/niet-zijn. Bovendien resulteert
ze in een constructivisme dat, paradoxaIerwijs, kennis van of 'inzicht in' de werkelijkheid afhankelijk maakt van een onontkoombare 'blindheid voor' de realiteit; observanes vertonen noodzakelijk blinde plekken; zien is ook altijd niet-zien, 'insight'
gaat samen met 'blindnes? (aldus de titel van een boek van de bekende deconstructivistische literamunheoreucus Paul de Man). Dat vak ovengens gemakkelijk in te
zien. Immers, als observeren samenvalt met het indicanef gebruiken van een of meer
distincties, dan kan men niet 'dit' en tegelijkertijd ook nog de differentie ditldat observeren. Oud-Europees (kantiaans) geformuleerd: de gehanteerde distinctie maakt
het mogelijk dat men ziet wat men zier, maar deze mogelijkheidsvoomaarde zelf
wordt niet gezien. Als zodanig is de een-zijdig of indicatief aangewende onderscheiding de blinde vlek van elke observatie. In een tweede observatie kan dan echter
weer wil worden gezien wat men eerst onmogelijk kon zien. In de lijn van het werk
van Von Foerster en andere cybernetici maakt Luhmann daarom een onderscheid
tussen eerste orde- en tweede orde-observaues of, eenvoudiger gesteld, tussen observaties en observaties-van-observaties.
Tweede orde-observaties informeren een observator als her ware over de mogeli,kheidsvoomaarden van zijn of haar observeren. Maar ook zij berusten op onderscheidingen. Vandaar de principiele mogelijkheid om tweede orde-observaties op
hun beun te observeren: derde orde-observaties, die wederom... - en zo ad infinimm. Reflexiviteit kent geen grenzen. Waar we hoe dan ook nooit bij uitkomen, is de
werkelijkheid zelf, de realiteit an sich. Iedere kennis - of reeks van observaties- is altijd contingent ten opzichte van zelf weer contingente distincties; iedere geobserveerde werkelijkheid (en niet: dÃ werkelijkheid) is een construct dat samenhangt
met het gebruik van 'gekozen' onderscheidingen. Nogmaals, dit constructivisme zet
het bestaan van een externe realiteit uitdrukkelijk niet op het spel. De kennis daarobservatie-variant. Daarom is 'd6 werkelijkheid' juist datgene
van is daarentegen wÃ©
wat niet wordt geobserveerd in een observatie maar er integendeel door wordt geraakt of'verlerzt', aldus Luhmann; daarom ook is wat gewoonlijk de realiteit heet,
niets anders dan het correlaat van elkaar opvolgende observaties. D i t het construct
in kwestie voor reeel kan doorgaan, heeft alles te maken met de voortdurende consistenue-testen die elke reeks van observaties de facto impliceert. Observatie volgt
op observatie, operatie op operatie, indicatief gebruikte distinctie op distinctie - en
uit het aansluiten van vroegere bij latere operaties volgt dan dat 'het systeem klopt'.
En om een systeem, meer in het bijzonder: een cognitief systeem, gaar het inderdaad
wanneer we het hebben over kennisprocessen.
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Dit brengt ons bq het tweede punt, namelijk het alternatiefvoor de notie van kensubject en voor het onderscheid tussen subjecten object, 'kenner' en 'gekende', 'observator' en 'werkelijkheid', dat Luhmann voorstaat. Zonder onderscheidingen is
geen kennis mogelijk, en dus ook geen kennis van het kennen (geen kentheorie of
epistemologie). Conform de karakteristieke systeemtheoretische onderscheiding
tussen systeem en omgeving observeert Luhmann ook de operatie van het 'observeren' met behulp van deze 'Leirdifferenz': kennis is het werk van cognitieve systemen
die zich al onderscheidende uitkristalliseren en zich zo ipso facto afgrenzen van hun
omgeving. Hoe dit te begrijpen? Hoe in te zien dat het selectief op elkaar aansluiten
van observaties synoniem kan zijn met de vorming van een radicaal getemporaliseerd en iegelijk zelfreferentieel, zelfproductief of autopoietisch systeem?
We wezen er reeds meerdere malen op dat in kenprocessen nbservanes elkaar in
de rijd opvolgen. Observeren is een operatie, en elke operatie vergt tijd, hoe weinig
ook. Als zodanig is iedere observaue ook een gebeurtenis of evenement. Tegelijk leven elke observatie ook een nieuw element op voor het zich temporeel vormende
systeem. Cognitieve systemen bestaan LUI observaties, en ze bestaan, m de meest letterlijke betekenis van het woord, zolang het kenproces doorloopt, wat het continue
vergaan - juister: het onophoudelijke komen en gaan - van observaties impliceert
Als radicaal 'vertijdelijkxe' systemen zijn cognitieve systemen dus hoogst onrustig,
leven ze bij wijze van spreken van hun eigen instabiliteit.4 In elke nieuwe observatie
loopt vanwege het selectief aansluiten bij een vorig element impliciet of expliciet
echter ook altijd een verwijzing mee naar een of meer vroegere observaties. En juist
dat is (getemporaliseerde)zelfreferentialiteit:in een proces, in dit geval een observatiereeks, verwijzen latere naar gelijksoortige eerdere elementen.
Cognitieve systemen zijn dus zelfreferentiele systemen. De herhaalde productie
van nieuwe elementen (observaties) die selectief aanknopen bij de uitkomsten van
vorige operaties (eveneens observaties), maakt dat we dergelijke systemen ook autopoietisch kunnen noemen. De systeemtheorie spreekt m dit verband van 'recutsivireit': een systeem produceert zichzelf voor zover sprake is van de herhaalde ofrecursieve aanwending van de basisoperatie, hier dus observeren, op het resulraat van een
gelijke vorige operatie. Concreet betekent dit dat een cognitief systeem zich doorlopend produceert en reproduceert omdat onderscheiding nu eenmaal op onderscheiding volgt, waarbij de indicatief gebruikte zijde van elke vorige distincue ais aanknopingspunt fungeert voor een volgende een-zijdig gebruikte differentie.
Cognitieve systemen zijn werkelijke (want empirische, want observeerbare) systemen in een werkelijke wereld. Niet alleen het bewustzijn kent op een zelfreferentiele
en autopoietische wijze! Ook de hersenen vormen een cognitief systeem; ook een
reeks van zelfreferenrieel verknoopte 'communicaties' of een sociaal systeem kan in
rennen van een coenitiefsvsteem
worden fherÃ¬beschreven
Voor zover 'communicau
nes' informeren over iets dat ze niet zelf zijn, zijn het immers altijd ook observaties.
Zo valt de meegedeelde uitspraak 'het regent vandaag' of 'ik voel mij een beetje ziek',
ook zonder nadere articulatie als een observatie re beschouwen, of juister: als een
koppeling van meerdere observaties of indicatief gebruikte distincties (zoals:
regenlzonneschijn, vandaagIrnorgen). Cognitieve systemen zijn er dus in soorten en
maten. Deze constatering noopt rot een grondige omschakeling van de epistemoloUUDI L&E%MkNS ? W <%%x7 ' / E R S C V X A ~ < . C W

gie, ook dievan postmoderne snit. Want niet alleen menselijke subjecten 'doen' aan
kennisverwerving, en niet alleen de taal is 'werkelijkheidsconstruerend': talige onderscheidingen zijn slechts Ã©6instantie van het meer algemene proces van observeren
of de indicaneve verwerking van distincties. Ook levende systemen (cellen, immuunsystemen, hersenen, et cetera) maken onderscheidingen; zij discrimineren tussen toestanden en reageren zelfreferentieel op hun eigen discrimineren. Datzelfde geldt voor
sociale systemen; ook zij observeren en communiceren aan de handvan distincties.

Met het thema 'communicane' bevinden we ons in medias res. Luhmanns maatschappi~theoriehandelt immers over niets anders dan 'communicaties'. Sterker nog,
volgens de hedendaagse systeemtheorie bestaat de maatschappij, net als elk sociaal
systeem, uit 'communicaties' en niets anders dan 'communicaties'l De maatschappij
is het geheel van 'communicaties' die op een bepaald tqdstip plaatsvinden. De maatschappij is dus voortdurend in beweging; ze wordt onophoudelijk vernieuwd. Het
gaat alweer om een instabiel, want radicaal getemporaliseerd systeem waarbinnen de
spreekwoordelijkedood van elk element het systeem in leven houdt.$
Aansluitend bij de zojuist gevolgde betoogw~jzewillen we ook nu weer onze presenratie van Luhmanns beschrijving Van de moderne maatschappij afstemmen op
een (tweede) thema uit de discussie rond het onderscheid â€¢nodernI~ostmode
Daarvoor leverde Lyotard in z i p boek over 'de postmoderne conditie' de beslissende
aanzet. Zoals bekend ouent deze studie met de stelline" dat sinds het einde van de iaren vijftig de grote meraverhalen - type christendom of socialisme - danig aan plausibiteit hebben ingeboet. Er is geen groot verhaal meer mogelijk. Van onze hedendaagse samenleving kan niet langer op een geloofwaardige wijze een verbindende
'idenmaire' -om met Lyotard te spreken - of overkoepelende beschrijving worden
gegeveit. De moderne maatschappij is diffuus geworden; ze is niet langer als geheel
observeerbaar. Na Lyotard kreeg deze gedachte onder de noemer 'postmodern denken' verder gestalte via distincties als homogeniteit versus differentie, en vooral door
de nadruk op het pluralisme en de fragmentatie van de contemporaine samenleving
en cultuur. Een daarbij aansluitende, alweer meer epistemologisch gerichte, denkj n stelt dat er geen standpunt buiten deze gefragmenteerde samenleving bestaar.
Men staat integendeel altijd in de samenleving: men bekleedt daarbinnen een of
meer posmes, met daarbij horende kenmogelijkheden en -onmogelijkheden. Deze
opvatting resulteert dan onder meer in de stelling dat mannen anders naar de maatschappij kijken dan vrouwen {gender studies), zwarten anders observeren dan blanken (bhck studies), ex-gekoloniseerden anders dan ex-kolouisatoren (postcolonial
studies).
Vervolgens laten we Luhmanns maatschappijdiagnose alweer op een dubbele
wijze met het zojuist aangekaarte thema sporen. Eerst lichten we kon het 'interne
pluralisme' van de moderne maatschappij door, om daarna stil te staan bij de vraag
naar her dominante maatschappelijke draagvlak van de uiteenlopende 'visies op de
maatschappij en, hiermee samenhangend, bij de onmogelijkheid van een verbindende zelfbeschrijving
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In de zichzelf als postmodern beschrijvende 'communicaties' over het 'pluralisme',
en daarmee verbonden trefwoorden als fragmentatie, 'nomadisme', hybndisering, er
cetera, valt ogenblikkelijk een uitgesproken 'culturalistische' bias op. Deelnemers
aan her postmoderne debat maken niet alleen overvloedig gebruik van de vage term
'cultuur', het concept staat hen ook toe de proliferatie van 'culturele' verschillen te
benadrukken, ofwel die tussen etnische en andere subculturen, dan wel die tussen
individuen. De individualiseringstheorie van Beek illustreert dit, zij her dat de auteur zelf nier van postmoderniteit maar van reflexieve modernisering spreekt. Binnen Becks 'theorie' verschijnt elk individu als een 'bricoleur', als een 'Basder', die
naar eigen maat een biografie in elkaar knutselt - een eigen geheel van vaak herziene, onderling niet zelden contradictoire opvattingen, waarden en normen. Een in
culturele en media-studies populaire evenknie van het geÃ¯ndividualiseerdindividu
is de postmoderne consument. Die is symbolisch creatief en cultureel productief:
hijtzij 'betekent' en 'praktiseert' consumptiegoederen en mediaboodschappen naar
eigen goeddunken, dan wel op de maat van de eigen 'proto-communiry' of stijlgemeenschap.
Ook volgens Luhmann sraat de maatschappij, maar dan wel de moderne (!), in
het teken van verschillen of differenties, zij het niet-mdividuele Ã©nier-culturele
differenties Zoals gezegd bestaat de maatschappij volgens Luhmann uit 'communicaties'/' En van 'communicatie' kan conform de eerder uiteengezette observadetheorie uiteraard slechts sprake zijn voorzover met behulp van een specifiek onderscheid
wordt geobserveerd, namelijk het onderscheid tussen mededeling en informatie.
Merk op dat Luhmann ook hier een abstract gedefinieerd - en dus voor heel verschillende doeleinden inzetbaar - begrip hanteert; 'communicaties' in luhmanniaanse zin kunnen bijvoorbeeld zowel van talige als van niet-talige aard zijn. Meer in
het algemeen is een 'communicatie' dan al datgene wat als meegedeelde informatie
wordt geobserveerd Het stilzwijgen van een discussiepartner kan bijvoorbeeld worden geobserveerd als een mededeling met een bepaalde boodschap (hij ofzij weet er
meer van maar wil her niet loslaten).7 Iedere communicatie wordt afgerond door
een altijd selectief begrip van de meegedeelde informatie. DÃ wordt begrepen blijkt
in een communicatieproces of sociaal systeem in de regel uit aansluitende 'commu+
nicaties' die het begrijpen impliciet affirmeren of disaffirmeren (dan volgen corrigerende meta'communicanes'). Let wel: dit meestal impliciete communicatieve begrijpen is niet hetzelfde als het begrijpen van de kant van psychische systemen of
'bewustzijnen'. Zulks valt overigens gemakkelijk te 'begrijpen'. Ieder van ons weet
dat zij of hij 'begrijpen' kan communiceren, exphciet bijvoorbeeld door instemmend geknik, en tegelijkert~jdkan denken: 'ik begrijp hier niets van'. Voor het communicatieproces of het sociale systeem maakt gesimuleerd begrip niet meteen een
verschil. Want de communicatie loopt door; de elementen van het communicatieve
of sociale systeem worden gereproduceerd, en dus ook dat systeem zelf.
Vanuit systeemtheoretisch oogpunt zijn 'communicaties' iets volstrekt anders
dan wat zich tijdens hun reproductie zoal afspeelt in de hoofden of bewustzijnen
van de deelnemers aan de communicatie. Psychische en sociale systemen zqn operatief gesloten systemen die alleen direct contact met zichzelf kunnen houden. D e
'communicatie' kan enkel communiceren, en het bewustzijn kan enkel denken (en

voelen, verlangen, et cetera). Zodra een gedachte wordt gecommuniceerd is het
geen gedachte meer, maar een communicatie. Juist deze operatieve autonomie van
sociale en psychische systemen wordt treffend geillustreerd door het verschil russen
cummi-inicatiefen psychisch begrijpen. Men kan altijd iets anders zeggen dan men
denkt, en vice versa: men kan altijd iets anders denken dan men zegt. Sociale en psychische systemen vormen wederzijds ondoorgrondelijke autopoietische systemen,
met eigen operaties ('communiceren' respectievelijk 'denken') en eigen elementen
('communicaties' respectievelijk 'mentale voorstellingen'). Deze geslotenheid staat
zogenaamde structurele koppelingen niet m de weg, integendeel. Sociale systemen
ontstaan noch vergaan 'vanzelf'. Ze hebben prestaties van de kant van psychische
systemen nodig: geen communicatie zonder bewustzijn. Enkel doordat de deelnemers hun psychische en lichamelijke complexiteit (bijvoorbeeldselectieveaandacht)
ter beschikking stellen aan de communicatie, kan die zichzelf organiseren. O p hun
beurt hebben psychische systemen communicatie nodig: zonder socialisatie kan een
voldoende complex gestructureerde psyche eenvoudigweg niet ontstaan. Deze wederzijdse 'medewerking - en dat is de hele, eigenlijk bijzonder eenvoudige a-humanistische pointe van Luhmanns theorie van sociale systemen - kan alleen worden
geleverd indien psychische en sociale systemen effectief autonome, operatief gesloten systemen zijn. Hoe zou communicarie zich kunnen continueren indien voortdurend de volledige innerlijke complexiteit van de participanten verdisconteerd
moest worden? Implosie zou haar deel zijn. En omgekeerd, zo leert ons de systeemtheoretisch geinspireerde psychiatrie, zou een psychisch systeem dat voortdurend
het evenmin lang volhouden.
meetrilt met al wat in haar omgeving
Met dit in gedachten kan het nauwelijks verrassen dat volgens Luhmann het moderne 'pluralisme' niet op het niveau van individuen moet worden gezocht. Echter
ook niet op het niveau van de cultuur, begrepen als een complex van gedeelde waarden, normen, symbolen en betekenissen. Waarden of normen bezitten immers uitsluitend een maatschappelijk statuut voorzover ze impliciet of expliciet worden gecommuniceerd. Of iemand 'werkelijk' een waarde als respect of rechtvaardigheid
heeft geinrernaliseerd is per definitie oncontroleerbaar. Tot nader orde is ons de
rechtstreekse toegang tot andermans bewustzijn, dan wel psychisch systeem onre g d . Ook hier houdt de systeemtheorie vast aan de operatieve sluiting van psychische en sociale systemen. En hetzelfde geldt voor betekenispraktijken. Een act van
betekenisgeving of interpretatie is ofwel een strikt individuele aangelegenheid, zoals
in
begrijpen, en dan is die maatschappelijk (en dÃ¹ ook sociologisch!) irrelevant, ofwel gaat het om in aansluitende 'communicaties' meegedeeld (niet-)hegrijpen, en dan reproduceert zich per definitie een sociaal systeem. Kortom: de
maatschappij bestaat helemaal niet uit 'mensen' en wordt evenmin geÃ-ntegreer
door gedeelde normatieve kaders of collectieve betekenisconstructies.
Morele of normatieve 'communicaties' veronderstellen meestal wel zo'n consensus (wam we zijn toch allemaal voor solidariteit, voor de gelijkwaardigheid van culturen, et cetera!), wat dan al gauw resulteert in dissensus (niets zo pulemogeen als
morele communicatie!). Luhmann argumenteert m deze voor een letterlijk paradoxale' moralisering van moraliteit: het is immoreel iemand met morele argumenten argumentatief buiten spel te zetten (Luhmann, 199ob; 1993a).8Wie zijn zelfre-
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speet nier in de waagschaal wenst te leggen, past wel op zich in een moreel debat te
mengen! Communicatie van waarden verdraagt immers weinig protest. Men privilie e t eenvoudigweg een waarde die niet ter discussie mag worden gesteld:
[ D l e complexiteitslast wordt daarmee toegeschoven naar diegene die meent daartegen
ets te moeten inbrengen. HIJwil dan misschien niet de waardevan gelijkheid als dusdanig bestrijden, maar verlangt gewoon dat andere gezichtspunten in acht genomen
worden. Maar dat is te gecompliceerd en loont voor een afaonderlijk gevat de moeite
niet. Zo laat men de waarde voortbestaan' (Luhmann 1997,799).
Daarentegen zijn 'communicaties', en dus sociale systemen, gestoeld op de premisse
dat men elkaar begrijpt op grond van een gedeelde betekenisgeving, tot nadere communicatieve indicatie is verkregen van het tegendeel. Deze veronderstelling is wat ze
is: een in communicatieprocessen voortdurend gemaakte assumptie van impliciete
betekenisconsensus; een fictie die op het niveau van de operaties van een sociaal systeem werkzaam is. Alle communicatie veronderstelt gedeelde 'vanzelfsprekendheden', die - zoals de etnomethodologie reeds langer weet - niet zonder meer ter discussie gesteld kunnen worden Het komt er in de sociologie o p aan het specifieke
statuut van de impliciete consensus te (h)erkennen, en zo overbodige ('cultuur'!) of
andere weinig vruchtbare conceptualiseringen (genre 'anomie', 'civil society' en andere integratie-georienteerde uitdrukkingen) te voorkomen.
IV

Hoe tracht Luhmann het 'interne pluralisme' van de moderne maatschappij dan wel
te duiden? Zoals voor de hand ligt, grijpt Luhmann hiervoor terug naar de eerdergenoemde 'Leitdifferenz' van de systeemtheorie: naar het onderscheid tussen systeem
en omgeving. Psychische en organische systemen - 'mensen' dus behoren tot de
omgeving van sociale systemen, en daarom per definitie tot de 'Umwelt' van de
maatschappij. Die herhaalt 'in zichzelf' het onderscheid tussen systeem en omgeving; zoals ze is gedifferentieerd van een omgeving, zo laat ze ook altijd 'in zichzelf'
het bestaan toe van meerdere autonoom functionerende maatschappelijke subsystemen. Voor elk van deze subsystemen is dan 'de rest van de maa~schap~ij'
omgeving.
Het theoretische trefwoord luidt: interne differentiatie. Ieder maatschapp~~type
kent
een kenmerkende, want dominante (dominante! - niet: exclusieve) modus van 'interne' herhaling van het onderscheid systeem/omgeving. Voor de moderne maatschappij is dit het principe van functionele differentiatie, of het voorkomen van
meerdere subsystemen die elk een andere maatschappelijke functie waarnemen: het
nemen van bindende beslissingen (politiek), behoeftebevrediging (economie), kennisverwetving (wetenschap), et cetera.
Indien sociale systemen 'communicaties' als basiselementen hebben, dan hebben
natuurlijk ook maatschappelijke subsystemen dat. Ter inlossing van deze gedachte
hanteert Luhmann een abstract communicatiehegrip. Bij Luhmann kunnen immers
zowel wetenschappelijke publicaties als betalingen of niet-betalingen 'communicaties' heren. In het algemeen geldt dat in elk maatschappelijk subsysteem een speci-
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fiek soon 'communicaties' de basiselementen aanreikt. Of beter, dÃ een specifieke
subsystemische communicatie in het geding is, valt op te maken uit de implicieie of
expliciete verwijzing naar een particuliere ~ubs~stemische
binaire code, dus een eigenstandige onderscheiding: betalmgIniet-betaling dan wel geldlgeen geld (economie), machtlonmacht (politiek), waarlonwaar (wetenschap), gezondJongezond
(medisch systeem), geslaagdlniet geslaagd (onderwijs). Het feit dat een communicatie zich centreert rond zo'n onderscheid, waarborgt haar toerekening tot een subsysteem. Tegelijkertijd zorgt iedere communicatie daarbinnen voor het voortzetten van
de communicatie, dat is voor autopoiesis! De operatieve geslotenheid van de diverse
subsystemen wordt binnen de moderne maatschappij kortom verzekerd door de
verwijzing naar een welbepaalde code of distinctie.
Typerend voor deze subsystemische codes is dat zij tegelijkertijd een selectieve en
toch totaliserende relatie van het systeem met zijn omgeving construeren. Een selectieve relatie omdat elk subsysteem uitsluitend kan observeren aan de hand van de eigen code. Het rechtssysteem bijvoorbeeld is exclusief ge~nteresseetdin de legale dan
wel illegale dimensie van deze wereld. Iets (een situatie, een handeling, er cetera) leven het rechtssysteem alleen dan informatie op voor zover er juridisch relevante
kanten aan zitten, dus voor zover het geobserveerd kan worden in termen van
rechtlonrecht Totaliserend is de relatie daarentegen omdat zo ongeveer alles jundisch relevant kan zijn: de inhoudvan boeken, de omvang van komkommers, racistische uitlatingen, et cetera. Net zoals zo ongeveer alles politiek gethematiseerd kan
worden, of tot onderwerp van wetenschappelijke observatie gemaakt kan worden.
Door codermg universaliseten systemen hun bereik. ze brengen heel de wereld in
hun blikveld (waarbij we natuurlijk onthouden dat het steeds om een specifiek blikveld gaat).
Dit heeft verregaande consequenties. De meest in het oog springende is natuutlijk de postmodern ogende constatering dat we nier zonder meer over demaatschappij kunnen spreken. Al naar gelang de systeemreferentie, al naar gelang de code,
hebben we het immers over een andere maatschappij. De moderne maatschappij
vermenigvuldigt zichzelf. Dar is evident wanneer we beseffen dat datgene wat we
mondain als Ã©Ãenkele gebeurtenis observeren, systeem- of maatschappijtheorensch bekeken meerdere subsystemische 'communicaties' kan omvatten. Wie bijvoorbeeld een zwaar auto-ongeluk veroorzaakt, dient een nieuwe auio re kopen
(economie), brengt misschien enige tijd in her ziekenhuis door (medisch systeem),
verschijnt - opgelapt en wel - voor de rechtbank (juridisch systeem), om nog maar
te zwijgen van de vele 'cornmunicaties' die dit voorval tussen de betrokkene en diens
partner($) uitlokt (gezin). Een en dezelfde gebeurtenis reproduceert simultaan de
'communicaties' van verschillende subsystemen. En dit momentane toebehoren aan
verschillende subsystemen, blijft uiteraard verenigbaar met de operatieve geslotenheid van diezelfde systemen. Elk auropoietisch systeem behoudt mei andere woorden te allen tijde zijn eigen specifieke code en selectiviteit. Het auto-ongeluk wordt
door de verschillende subsystemen met de eigen code geobserveerd (dar wil zeggen
als een verlies op de betalingsbalans, als een te genezen open beenbreuk, als een onrechtmatige handeling, et cetera) en opgepikt om de eigen operaties te reproduceren
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Het zal niet verwonderen dat de moderne maatschappij in luhmanniaanse zin
door-en-door pluralistisch', of beter: intern gedifferentieerd is. Ze bestaat uit 'communicaties' en niets anders dan 'communicaties'; en het overgrote deel daarvan verwijst naar de binaire code van een specifiek subsysteem. Als zodanig kent de moderne maatschappij geen overkoepelende vorm van eenheid of integratie. Haar eenheid
valt alleen in strikt differentietheoretische termen te vatten; ze is de eenheid van de
verschillen tussen de verschillende subsystemen.
Maar kunnen deze verschillen uberhaupt wel op een en dezelfde manier worden
geobserveerd?Met deze vraag belanden we opnieuw bij de postmoderne stelling dat
er geen verbindende beschrijving of observatie van de maatschappij mogelijk is.
Luhmanniaans bezien is dit evident. Als functioneel gedifferentieerde samenleving
biedr de moderne maatschappij geen 'neutrale' observatiepositiedie een synthetiserende beschrijving mogelijk maakt. Hoe mannen en vrouwen, zwanen en blanken, homoseksuelen en heteroseksuelen waarnemen, is voor de communicatie net
als voor andere psychische systemen - per definitie niet controleerbaar. Geen enkele
man of vrouw weet hoe andere mannen of vrouwen observeren (rationeler dan wel
intuitiever, of: 'met meer aandacht voor zachte waarden'). Het enige waar mannen
en vrouwen zich in deze aan kunnen oninreren zyn 'communicaties' over mannen
en vrouwen. En natuurlijk staat het individuen vrij deze maatschappelijke verwachtingen al dan niet in de eigen zelfbeschrijvingen in te bouwen. Individuen, ofbeter:
psychische systemen, behoren immers tot de omgeving van de maatschappij. Men
kan er overigens maar beter vanuit gaan dat elk psychisch systeem uniek is en lerterlijk autonoom opereert en observeert (en niet overeenkomstig een meer algemene
modus). De observaties van individuen, als individuele observaties (!), doen er in
systeemtheoretisch perspectief dus m het geheel niet toe. De onderscheidingen die
individuen maken zijn pas relevant voorzover zij worden gecommuniceerd. En in
dat opzicht suggereert het bestaan van subsysremische onderscheidingen of codes
tegelijk het bestaan van een observatie- of communicatiemodus die in de moderne
maatschappij bijzonder relevant, misschien zelfs wel de dominante is
Zoals gezegd zijn onderscheidingen per definitie ook observaties, en zijn dus ook
alle 'communicaties' die zich aan een specifieke ~ubs~stemische
onderscheiding
orienteren dar. Economische 'communicaties' observeren de maatschappij op een
andere wijze dan juridische, ~olitiekeof wetenschappelijke'communicaties'. Of, om
dan toch nog maar eens het voor ons tamelijk onbegrijpelijke maar voor vele collegae-sociologen blijkbaar overbegrijpelijke humanistische jargon te bezigen, dat bijvoorbeeld de heren en dames politici in hun 'communicaties' de wereld anders observeren dan blanke wetenschappers, zwarte rechters, Chinese medici, vrouwelijke pedagogen, kreupele journalisten of - vooruit dan maar - Amsterdamse sociologen,
valt in een moderne maatschappij alleen maar teverwachten. En toch onderschrijven
de meeste 'postmodernen', sociologen incluis, dbze verwachting nauwelijks of niet.
Men vaart integendeel opvallend vaak op het kompas van het verschillend zijn van
die (meta)'communicaties' waarin vrouwen, zwanen of postcolonials' hun verschillend-zijn communiceren. Ook dat kan men observeren!

c!)
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Deze bondige schets van L~hmannspostmoderne diagnose van de moderne maatschappij verplicht uiteraard tot een 'autologische' conclusie - tot het beantwoorden
van de vraag: 'En waar staat dan de systeemtheorie?' ('Waar staat Luhmann?') In de
maatschappij uiteraard: de 'communicaties' van de systeemtheorie behoren per definitie tot het allesomvattende communicatiesysteem dat 'moderne samenleving'
heet. Daarbinnen moeren ze het wetenschapssysteem toegerekend worden, en niet bijvoorbeeld - het wellicht belangrijkste subsysteem van maatschappelijke zelfbeschrijvmg, namelijk: het mediasysteem dat onophoudelijk nieuwe zelfbeschrijvingen van de maatschappij aanmaakt. Daarin loopt altijd een verwijzing mee naar de
code acrueellniet-actueel, informatieflniet-informatief die constitutief is voor de
massamedia. En - o paradox - het publiceren van observaties vernietigt in het mediasysreem per definitie ook hun mformatiewaarde; ze maken niet langer een verschil. Juist van deze constante 'zelfvernietiging' leeft het mediasysteem. Het is haar
reden van bestaan, de mogelijkheidsvoorwaardevan haar zelf(re)productie. Binnen
de wetenschap ligt dat, zoals bekend, ietwat anders. Niet de informatiewaarde als
zodanig telt, maar de mogelijke waarheid of onwaarheid van wetenschappelijke
'communicaties'.
Hiermee wil meteen gezegd zijn dat de sociale systeemtheorie gÃ©Ãbindende
claims maakt, laat staan dat ze anderen dan sociale wetenschappers van haar vruchtbaarheid zou willen overtuigen. De hedendaagse systeemtheorie is niet geinteresseerd
n eenheid en consensus, maar poogt juist nieuwe onderscheidingen te construeren
teneinde tegen de 'common sense' in te kunnen denken en alledaagse fenomenen
theoretisch te kunnen de- en recomponeren, of beter: 'om niet meer hetzelfde te
moeten denken over de maatschappij als voorheen'.9 Bovendien kent de systeemtheorie in deze haar maatschappelijkeplaars. Meer zelfs, ze heeft dievoor zichzelf geconstrueerd op basis van baar beschrijving van de moderne maatschappij als een gedifferentieerd en onophoudelijk in beweging zijnd geheel van 'communicaties' die
nu eens dit, dan weer dat subsysteem toevallen.

Hierboven toonden we aan dat Luhmanns theorie zowel vanuit epistemologisch als
'diagnostisch.' perspectief postmodern kan heten. Maar is deze betiteling wel nodig?
Waarom nier gewoon spreken van systeemtheorie, onder weglating van alle overbodige taalfratsen waarvan de effectiviteit vooral gelegen is in het feit dat ze een tijdlang de aandacht weten te trekken? Met ~once~tualisering
of theorievorming in
stnkte zin heeft het onderscheid modernlpostmodern welbeschouwd weinig te maken. De verdenking dat wij deze distinctie hier hebben misbruikt om enkele basislijnen van Luhmanns theorie te kunnen presenteren, bezit dan ook een grond van
waarheid. We hebben het spel meegespeeld; we hebben het onderscheid modern1
postmodern, dat een tijdlang vele intellectuele gemoederen bezig hield (en nog
houdt),- zoals altijd- als retorische kapstok gebruikt. We kunnen slechts hopen dat
onze beknopcc presentatie tevens de aandacht heeft gevestigd op een cbeorie-ontwerp dat wars is van modieuze observatieschema's, onder meer omdat het op grond
van de eigen epistemologische uitgangspunten overtuigd is van de mogelijkheid en
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noodzaak van een complex, gedifferentieerd en vooral ook autonoom opererend
cognitief systeem (want vanzelfsprekenderwijs verdient ook een theorie die naam
waardig deze titel).
De assimilatie van de systeemtheorie vraagt ontelbare leesoperaties, en dus tijd,
veel tijd. Wellicht is ze daarom zo weinig populair, hoewel voor haar geringe succes
natuurlijk ook andere redenen te geven zijn: complexiteit, amoraliteit dan wel consequente niet-normariviteir, en haar a-humanisme. Want postmodern of nier, ook
in onze tijd heeft de overgrote meerderheid der sociale wetenschappers het nog altijd moeilijk om anders dan in mens-termen te denken; om anders te observeren
dan aan de hand van een oud-Europese semantiek waarvan de wetenschappelijke
dorheid zo onderhand onderkend had mogen zijn; om met andere ondetscheidingen te werken dan de voor de hand ligende; om ook in de theorie dat niveau van
de- en recompositie te halen dat het statistisch,georiSnteerde, empirische onderzoek
nu a1 enkele decennia haalt (zij het dat ook daarbinnen nog steeds een uitgesproken
neiging bestaat om de onderzoeksresultaten te vermenselijken en bijvoorbeeld factoren of variabelen nier alleen maar statistische grootheden te laten zijn; het cognii e mpenalisme' van de mens-seniantiek is inderdaad grenzeloos).
Zelf wijdt Luhmann pas aan het einde van zijn nieuwe volumineuze magnum
opus Die Gese/Ischafr der Gesel/schaftenkele luttele bladzijden aan het onderscheid
tussen modem en postmodern. Dar gebeurt met de van hem bekende ironie en zin
voor erudiete beknoptheid. Zoals in zijn andere spaarzame uitingen over deze kwestie, ziet Luhmann ook nu weer 'zijn gelijk' door de postmoderne (zelf)beschnjvingen bevestigd. Dat lijkt ons geen onjuiste voorstelling van zaken. Onder de noemer
'postmodernisme' werden en worden kwesties aangekaart die de systeemtheorie al
langer themariseert, zij het op een meer systematische en conceptueel complexere
wijze. Daarbij kan - dat zij hier afsluitend aangegeven -juist worden betoogd dat
diezelfde systeemtheorie met haar diagnose van de moderne samenleving de structurele plausibiliteitsgronden' observeert voor het gros der 'postmoderne' perspectieven-, namelijk: een moderne, functioneel gedifferentieerde samenleving die de basis
wegslaat onder elke vorm van ontologie en die iedere grondslag ontneemt aan de
poging om een verbindende werkelijkheidsbeschrijving op te stellen. Daar Luhmann echter zelf al een artikel wijdde aan de vraag 'Why does society describe itself
as postmodern?', kunnen wij op deze plaats met een verwijzing vol~taan?~
Blijkbaar
ontsnapt zelfs een belangrijk denker niet aan deverleiding om zich gedurende korte
tijd met triviale kwesties bezig re houden.
Noten
I De in Luhmanns werk geâ€¢nteresseerlezers kunnen sinds kort terechi:bij twee Nederlandstalige introducties het in dit nummer besproken boekvanTannehe Blom, Complexiteit encontmp t w (1997) en het door Rudi Laermans geredigeerde Sociale systemen bestaan (1997) Een uirgebreide bespreking van Luhmanns zeer omvangt~jkelaatsre studie, Die GerclIschafi der Geselhchaft
vinden we br, VancoiHie & Verschraegen (1997)
2. Voor een goed overzicht, zie Seidman (1994)
3 Voor een gederailleerdere analyse verwijzen we naar Schiltz & Vetschtaegen, Liihmann en
Spencer Brown onrwerpvoor een autologische epistemologie.

4 Waarmee overigens ook meteen is gezegd dat de hedendaagse systeemtheorie niets van doen
heeft mei de bekende, door een zeker 'Parsonianisme' gernspireerde verwijten van verblindingdoor-orde en 'blindheid-voor-verandenni.
j Overigens onderscheidt Luhmann naast de maatschappij twee andere soorten sociale systemen, te weten. interacuesystemen (gekenmerkt door, lapidair gesteld, 'face ra face'-commumcatie) en orgamsaries (geconstitueerd en gereproduceerd door elkaar opvolgende beslissingen)
6. Dat impliceert dat her individu (of beter- de structurele koppeling van een individueel psy~hischen een individueel organisch systeem) buiten de maatschappij valt Voor diegenen die dar
een onrustwekkende gedachte vinden, kan er overigens aan worden toegevoegd dat er wel 'ommunicanes' over individuen in de maatschappij plaatsvinden (die dan op hun beurt invloed UIIOCfenen op de 'coinmuni~anes'die individuen over zichzelf produceren)
7 Interessante analyses vinden we bij Luhmann & Fuchs (1989).
8 Met dezelfde zin voor paradoxen stelt Deleuze 'War pas echt immoreel is, is het gebruik van
nocies als moreel, recht, onrecht, waarde, schuld' (Deleuze 1969,~/5).
9 Vrij naar Foucault (1985, 8)
10. Luhmann (199jd)
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