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Over Luhmann is in Nederland niet
bijster veel gepubliceerd. In de jaren zeventig zorgde her zogenaamde 'Habermas-Luhmann'-debat (een soort MamWeber-debat voor gevorderden) korte
tijd in beperkte kring voor wat opwinding, maar veel om het lijf had het niet.
Daarna is het gedachtegoed van Luhmann overigens ook pas goed tot wasdom gekomen. In een duizelingwekkend tempo verscheen studie na studie
over de meest uiteenlopende onderwerpen. Daarnaast stelde Luhmann voortdurend zijn eigen wetenschappelijke
perspectiefbij, in het bijzonder zijn opvatting over systemen, en over de relaties van systemen tot zichzelf en hun
omgevingen. Misschien dat de ingewikkeldheid en veelomvattendheid van
Luhmanns sociale systeemtheorie een
brede receptie van zijn werk in de weg
heeft gestaan, misschien ook dar de geringe aandacht in de Nederlandse sociaIe wetenschappen voor theorie als zodanig daar debet aan is. Hoe dan ook, een
stevige inleiding op het werkvan Luhmann is meer dan welkom en we mogen Blom dankbaar zijn dar hij daar
met zijn dissenatie in heeft voorzien.
Met het begrippenpaar complexiteit
en contingentie heeft Blom de kern van

Luhmanns programma te pakken. Het
ligt voor de hand om met het begrip
van complexiteit te beginnen. Ook als
we niets van systemen weten, komen we
nog wel zo ver dat we braaf de formule
uitspreken dat systemen 'complexiteit
reduceren'. Systemen reduceren omgevingscomplexireit, bijvoorbeeld door de
omgeving slechts onder een bepaalde
gezichtshoek te behandelen. Onze wereldwordt overzichtelijker als we de
economische aspecten los weten te koppelen van de politieke, de ethische, de
juridische, de esthetische, enzovoort.
En pas door dat te doen zijn we in staat
om de eigen complexiteit van het economische, het ethische, et cetera, tot
gelding te laten komen.
Wat we aan helderheid en precisie
winnen door alle denkbare relaties van
een verschijnsel te laten voor wat ze zijn
en ons te beperken tot enkele aspecten
daarvan, kunnen we vervolgens gebruiken om veel dieper op die aspecten in te
gaan. We reduceren dus niet alleen
complexiteit, we maken het ook. Als
~echnieknaast techniek ook magie en
ritueel is, kan de techniek moeilijker tot
ontplooiing komen dan in onze wereld,
waar techniek in eerste instantie een onverschillig middel is voor onverschillig
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welk doel, Ook economie is in deze zin
natuurlijk techniek. Aan de ene kant is
de economische invalshoek een rigonreuze vereenvoudiging van de complexiteit van de wereld, aan de andere
kant kunnen economische modellen en
economische redeneringen knap complex zijn - al was het maar omdat een
economische manier van kijken de wereld op zichzelf ook weer wat ingewikkelder kan maken. Bent u, lezer, eigenlijk wel goed verzekerd?Laat u uw geld
wel hard genoeg voor n werken?Weet u
zeker dat u geen diefvan eigen portemonnee bent? Van die dingen: de wereld is een complexe zaak.
Nu is het woord complexiteit zelf
ook niet makkelijk te omschrijven.
Blom bewijst ons dan ookeen grote
dienst door de steeds verschuivende betekenissen van de begrippen die Lnbmann gebruikt op de voet te volgen en
in kaan te brengen. Dat lijkt een bescheiden doelstelling maar is m feite een
gigantische klus. Ik heb me afgevraagd
of de schrijver geen Sisyfus-arbeid heeft
verricht.
Soms lijkt het complexiteitsbegnp
zelf contingent te zqn - en het contingentiebegrip is ookal niet het meest
eenvoudige. Complexiteit en contingentie verwijzen zo vaak naar elkaar dat
het moeilijk is het onderscheid tussen
beide precies te benoemen. Die moeilijkheid is geen tekortkoming van de
auteur maar ligt in de paradoxen en
tautologieÃ«van de kwestie zelf. Het
aardige is nu juist dat Blom een uitstekend oog blijkt te bezittenvoor de productieve kanten van de paradox envoor
de onvermijdelijkheid van de tautologie. In navolging van Luhmann, ongetwijfeld. Maar desondanks.
Soms zien we dat complexiteit wordt
beschreven als een 'verschil': de omge-

ving van een systeem is altijd complexer
dan het systeem zelf. Systemen die meer
dan Ã©4toestand kunnen aannemen
(dus systemen die op verschillende omgevingseisen kunnen inspelen) worden
op hun beurt complex genoemd. Hoe
dan ook: complexiteit thematiseert in
dit verband de omgevingsafhankelijkheld van systemen en waar het om ging
was de vraag of systemen wel de door de
omgeving 'vereiste varieteit' (de wet van
Ashby: requzsite vanety) konden genereren als dat nodig was. Het klinkt heel
abstract, is ook abstract, en het is niet
onpraktisch.
Als we bijvoorbeeld zien dat in de
omgeving van scholen (in de wijken die
ze als hun recrutenngsgebied kennen)
het aantal culturen, talen, nationaliteiten, religies en de lol en het verdriet die
daarmee samenhangen toeneemt, dan is
die omgeving 'complexer' geworden. Is
de school daar op berekend, kan ze
daarmee omgaan? Per slot, ouders worden geacht voor de hele opvoeding te
zorgen, scholen slechts voor een deel ervan. Afgrenzingsproblemenzullen er
bijgevolg altijd zijn. En in ons geval zullen ze zelfs snel in omvang en ingewikkeldheid toenemen. P.n daarmee wordt
de vraag: hoe kan de school als systeem
accuraat inspelen op de nieuwe situatie?
Dient ze haar onderwijspraktijk aan te
passen (andere praktijken te selecteren),
of dient ze haar grenzen te verleggen
naar de buurt toe (de variatie bij de
bron op re zoeken en daarvan verdere
selecties afhankelijk te maken)? Systemen beschrijven we immers meestal in
termen van de variatie in de omgeving
waar ze mee te maken hebben (in ons
geval de veranderingen in de samenstelling van buurten en wijken), de selectie
van nieuwe elementen en relaties voor
het systeem (bijvoorbeeld: Nederlands
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als tweede taal, onderwijs in de eigen
cultuur), en de maakbaarheid binnen
het systeem zelf, de retentie (als we een
systeem hebben waar al jarenlang hetzelfde is gebeurd, dan is de kans klein
dat veranderingen adequaat, tijdig en
betrouwbaar worden waargenomen en
verwerkt). Her bij de invalshoek van de
'vereiste variatie' passende complexiteitsconcept legt de nadruk op omgevingsveranderingen, en pas daarna op
de meer systeeminterne mechanismen
van selectie en retentie.
Inmiddels heeft Luhmann zijn complexiteitsbegrip gewijzigd. Het gaat nu
niet langer om de aanpassingscapaciteit
van een systeem aan wisselende omgevingseisen, om een o p e n systeem, een
systeem dat open staat voor omgevingsvariatie. Het gaat nu om een systeem
dat zich eerst moet kunnen sluiten' en
dat zich pas tegen die achtergrond kan
'openen'. Ook dit klinkt abstract, is het
ook, en is tegelijk niet onpraktisch.
Luhmann heeft het begrip complexiteit
uit de omgeving verlegd naar het hart
van het systeem zelf. Complex is nu elke situatie die ontstaat als we, omdat we
selecteren, onze capaciteit verliezen om
adequaat op nieuwe dingen in te spelen.
Complexiteit wordt daarmee een eigenschap van het systeem. Immers, als we
selecteren beperken we ons: gegeven de
selectie kunnen we niet langer alles aan
alles koppelen. Althans, misschien kan
alles nogwel, maar niet meer alles tegelijk. En om dat laatste gaat het: om het
zodanig selecteren van gebeurtenissen
dat de flexibiliteirvan een systeem in de
ujd gezien gehandhaafd blijft. Het
'nieuwe' complexiteitsbegripvan Luhmann maakt van complexiteit, structuur en systeem begrippen in de tijd.
Elke organisatie-adviseur die weet dat

het beste wat organisaties te bieden
hebben hun vermogen tot permanente
reorganisatie is, weet waar dit over gaai.
Volgens Luhmann moeten we het eigenlijk allemaal weten.
Het beperken van het aantal mogelijke relaties van een verschijnsel met alles in zijn omgeving heet structureren.
Een structuur is een beperkte selectie
uit een geheel van mogelijke relaties.
Wij hebben de neiging om structuur
met de langere termijn en het duurzame
re verbinden. Waar Blom terecht de
aandacht voorvraagt, is dat het structuurbegrip in deze vorm bij Luhmann
nogal onbelangrijk is geworden. In
plaats van een nadruk op structuren
krijgen we een nadruk op gebeurtenissen. Systemen neigen er in de optiek
van Luhmann toe 'evenementieel' te
worden. Systemen houden zichzelf bij
de les door alles wat op hen afkomt en
wat om behandeling vraagt in de tijd te
spreiden, om te vormen in een serie gebeurtenissen. Zo werkten we in de
praktijk natuurlijk altijd al. Onze werkdag bestaat uit een aantal taken die we
zelden tegelijk, en meestal na elkaar afwerken. Zo garanderen we dat we voor
elke taak de concentratie kunnen opbrengen die er voor nodig is en er geen
interferentie optreedt met de andere taken diewe moeten uitvoeren. Spreiding
in de tijd is nodig om taken effectief uit
te voeren en pas dan is de afwikkeling
van de ene taak de opstap naar de volgende en de directe opvolger van de
voorafgaande. Alleen bij spreiding in de
tijd kunnen taken worden gegroepeerd
in een werksysteem dat op eigen kracht
voor voortgang zorgt. Ook het sociale
systeem in algemene zin is een goed
voorbeeld: de communicatieve gebenrtenissen waaruit sociale systemen bestaan reproduceren zich in een voortdu-

rend proces van verdere communicatieve gebeurtenissen. Het systeem is een
voortdurende herhalingvan de elementenlgebeurtenissen waar het uit bestaat.
Communicatie sluit aan op communi"
catie, en wat als communicatie telt
hangt af van weer andere communicatieve gebeurtenissen. De structuur selecteert geen gebeurtenissen. De gebeurtenissen verlopen gestructureerd
omdat de gebeunen~ssende elementen
van het systeem zijn (en dus niet: de
dragers van een structuur). Het systeem
selecteert de gebeurtenissen waar het
zelf uit bestaat. BIoms conclusie een
verschuivingvan structuur naar systeem, gepaard aan een verschuiving van
structuur naar gebeurtenis - verdient
instemming.
Bijvoorbeeld: mijn intenne om te
communiceren kan helpen om ook felteiijk te communiceren. Maar een garantie is het niet: een communicatief
proces is meer dan de intenties van degenen die willen communiceren. Het
'zo heb ik het nu ook weet niet bedoeld'
is op twee manieren constitutief voor
het sociale systeem communicatie. De
eerste manier is dat wat als communicatie relt niet afhankelijk is van de bedoelingen van de deelnemers in het proces.
Een 'communicatie' streeft niet naar
consensus en wederzijds begrip. Volgens
Luhmann is een integraal onderdeel van
een communicatief proces de mogelijkheid om te worden misverstaan. Misverstand en wanbegrip zijn geen eigenschappen van een mislukte of niet tot
stand gekomen communicatie. De
tweede manier hangt daarmee samen:
intenties (de intenties om te communiceren) zijn niet meer dan randvoorwaarden in een communicatief proces;
het proces zelf stelt zijn eigen voorwaarden van continuÃ¬teit
van toelating en
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opheffing. Sociale systemen zijn autoooom, ze regelen hun eigen aanwezigheid en voortbestaan, en dus ook hun
eigen betrekkingen tot hun omgeving.
Ze zijn, om een langzamerhand gevleugeld woord te gebruiken, autopoietisch.
De verschuiving in het complexiteitsbegrip, de verschuivingvan structuren naar gebeurtenissen en de verschuiving van een 'open' systeemmodel naar
het gesloten autopoiese-model zijn allemaal aspecten van dezelfde zaak. Ik doel
op het begrip 'observatie', dat door
Blom als de kern van de ontwikkeling
van Luhmann wordt gezien. Observeren is, in zijn meest kale omschrijving,
het maken en het benutten van een onderscheid. We maken bijvoorbeeld een
onderscheid tussen licht en donker en
benutten dat onderscheid: we gaan verder met het onderscheiden 'licht' en
differentikren dat in hel, zwak, mat,
blauw, geel, enzovoorts. Elk van deze
onderscheidingen kan weer de basis zijn
van verdere onderverdelingen.
Ook het onderscheid van systeem en
omgeving is een observatie. Observeren, her maken en benutten van een onderscheid, gaat logisch vooraf aan het
onderscheid van systeem en omgeving.
Als Luhmann beween dat sociale systemen bestaan, dan is daar geen ontologie
in begrepen. De uitspraak behelst niet
meer of minder dan de claim dat het
nuttig is verdere observaties te laten
aansluiten op de systeemdifferentievan
een eerdere observatie. De uitspraak is
echter niet dat de aanvankelijkeobservatie de 'eerste' zou zijn. Strikt genomen
is er geen eerste observatie, geen observane waarvan alle andere observaties
opvolgers of vertakkingen zijn. Een eerste observatie is altijd een kant van een
onderscheiding - en dus geen eerste observa~ie.Een observatie kan zichzelf
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niet observeren, behalve met behulp
van andere observaties, die zichzelf niet
kunnen waarnemen dan met behulp
van weer andere observaties.
De observane is geen product van de
wereld, net zo min als een systeem het
product van zijn omgeving is. Systemen
produceren zichzelf en eerst op die basis
kunnen ze hun omgevingen observeren.
Het zijn 'hun' omgevingen, op dezelfde
manier als een bedrijf niet 'de' markt
bedient maar een markt kiest - en pas
door de keuze komt de markt in strikte
zin tot stand - die het beste aansluit bij
her bedrijfssysteem. O m de omgeving
van een systeem te verklaren moet je
nier de omgeving observeren, maar in
eerste instantie het systeem. De regel is
nier dat de omgeving een systeem selecteen (de optievan het 'open systeem'),
de regel is dal: her systeem zich een omgeving creeert.
Blom voert ons langs nog veel meer
plekken van het labyrint dar Luhmann
heet. En hij kent de weg. Waar ik herhaaldelijk ben verdwaald, gidst Blom
ons door de complexe marerie van evolutie en maatschappij, van handeling en
communicatie, en van zin en connn'enne. En bovendien bewijst Blom zich

een kritische gids. In het bijzonder zijn
kritiek dat Luhmann het organisatieniveau in zijn sociale theorie te weinig
benut, heb ik ter harte genomen. Minder aansprekend vind ikzijn kritiek op
het maatschappijbegrip van Luhmann.
Dat komt, en dar is iets wat me vaker
parten speelde, door het feit dat de kritiek hier zeker gelet op de moeilijkheidsgraad van het debat -af en toe wat
kort door de bocht is. Een goede casus
had misschien ook geholpen, want hoewel her boek niet gespeend is van voorbeelden, had een guller gebruik daarvan
niet misstaan. Dit is ongetwijfeld niet
meer dan de klacht van iemand die zich
eerder als sociale wetenschapper dan als
filosoof beschouwd. Niettemin: Luhmanns observaties betreffen ook en
misschien wel met name de sociale wetenschapper.
Maar laten we niet kinderachtig zijn.
Blom heeft een prachtig boekgeschreven, dat als kritische inleiding een uitkomst is voor wetenschappers die al een
vermoeden hebben van het mogelijke
belang van Luhmann voor hun eigen
praktijk. Na lezing van dit boekzullen
zij zich een gefundeerder oordeel over
hun vermoedens kunnen permitteren.
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