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I. Waarin een eerste overzicht geboden wordt

Kritisch moest ze zijn, de sociologie, om niet te vervallen in het naturaliseren van
de wereld. Ze moest ervan uitgaan dat de dingen nooit zijn zoals ze lijken. De
schone schijn ontmaskeren. De echte motieven opdiepen vanachter de verhalen die
mensen over zichzelf vertellen. Inmiddels zijnveel van degenen die de kritische
sociologie v o m probeerden te geven teleurgesteld. Iedere ontmaskering blijkt zelf
een masker. De professionahseringskritiek, bijvoorbeeld, heeft dokters en advocaten omlaag gehaald, maar tegelijk sociologen omhoog geholpen: ze hebben er
zichzelf mee geprofessionaliseerd. En hoe komen criticasters er eigenlijk bij dat zij
een diepere waarheid in pacht hebben?
De Franse onderzoekers Luc Boltanski en Lautent ThÃ©veno
horen tot degenen
die de pretenties van de kritische sociologie verwerpen - maar ze blijven niet in
zelfkritiek steken. Zij werken aan een sociologie voorbij de kritiek. Dat is intrigerend: is het mogelijk om het kritische project te verlaten zonder 'terug te vallen' in
het positivisme waartegen de kritiek zich keerde? (1)
Dit stuk is geschreven door het ad hoc schrijverscollectielLieve de Recht R Co, bestaande
uit Jan Willem Duyvendak, Ido de Haan, Henk Manschot, Annemarie Mol en Baukje Prins.
Ieder van ons heeft meegedacht over het geheel en een bijdrage geleverd op onderdelen,
Annemarie Mol heeft de zaak bovendien aan elkaar aerediueerd,
zonder echter uniformiteit of
- volledige coherentie na te streven. Wij bedanken Lolle Nauta voor zijn inbreng op de vergadering van oktober, Odile Verhaar voor haar inbreng op de vergadering van maart, en Alberto
Cambrioso. Abram de Swaan en Michael Pollakomdat zii deze bal aan rollen brachten.
1 Bij het schrijven van deze tekst hebben we gebruik gemaakt van: L. Boltanski R L. ThÃ©venot
Les Ã©conomiede la grandeur. Paris 1987, L. Boltanski R L. ThÃ©venoteds Justesse et
justice dans Ie travail. Paris 1989; L Bokanski, L'amour et lajusticw comme comp6iences.
Paris 1990; L. Boiianski & L ThÃ©venotDe la justification; les Ã©conomiede la grandeur

Het ontwerp voor een sociologie van Boltanski en ThÃ©venosluit aan bij de
cultureel-antropologische traditie. In plaats van de waarheid over vreemde volkeren uit te spreken, zijn antropologen er toe over gegaan de waarheid van hun onderzoeksobjecten op te tekenen. Ze hebben de termen waarin 'de anderen' over de
wereld spreken tot onderzoeksonderwerp verheven. Ook Boltanski en ThÃ©veno
verlaten het positivisme door de vraag te stellen in welke termen 'de mensen' over
de wereld spreken. Maar het gaat hen niet om de waarheden die her en der gearticuleerd worden. In plaats daarvan proberen ze te achterhalen in welke termen 'gewone mensen' hun handelen rechtvaardigen . Met de rechtvaardigingen die mensen geven, komt ook de kritiek die ze uiten in het vizier van de onderzoekers. Alle
mensen blijken het vermogen te bezitten om kritiek te geven. En alle mensen blijken dat vermogen ook naar hartelust te gebruiken. Door de kritiek die 'gewone
mensen' uiten op te tekenen, verlaten Boltanski en Thkvenot de kritische sociologie en ruilen die in voor een 'sociologie van de kritiek'.
Boltanski en ThÃ©venozetten nog meer interessante stappen. Zo berusten ze
niet in de kloof die er, zowel in de theorievorming als in de onderzoekspraktijk,
bestaat tussen economie en sociologie. (Neo)klassieke economen reconstrueren de
wereld in termen van de keuzen van individuen. Sociologen zoeken in de samenleving naar bovenindividuele regelmatigheden. Die twee tradities werken langs elkaar heen. Boltanski en ThÃ©veno
vinden het boog tijd om ze met elkaar te verbinden. Hun onderzoek draait dan ook niet om de economische vraag 'wat kiezen
mensen?' of de sociologische vraag 'wat reguleert menselijk gedrag?. Ze gaan een
derde weg en stellen de politiek-antropologische vraag 'hoe rechtvaardigen mensen hun handelen? Welke vocabulaires gebruiken mensen daarbij, waar komen
die vandaan, hoe worden binnen die vocabulaires waarden gemunt en hoe verhouden de verschillende vocabulaires zich tot elkaar?
De vocabulaires die in westerse samenlevingen (c.q. de Franse samenleving)
de ronde doen om handelingen te rechtvaardigen, hebben Boltanski en ThÃ©veno
opgespoord door zich heen en weer te bewegen tussen eigen empirisch onderzoek
in bedrijven, scholen en overheidsinstellingen aan de ene kant en boekenkasten vol
met filosofische literatuur aan de andere kant. Bij een aantal van de Grote Fiosofen uit de westerse geschiedenis vonden ze de vocabulaires die ze in de empirie
hadden leren onderscheiden in hunmeest zuivere en coherente vormen terug. Die
vocabulaires scheppen stuk voor stuk een wereld, ze articuleren een rijk (onze
vertaling van het Franse 'citt?). Elk rijk wordt bevolkt door de bijpassende dingen,
handelingen en mensen. Aan die dingen, handelingen en mensen wordt een zekere
grootheid (grandeur) toegekend. Zo komt er binnen elk rijk een hiÃ«rarchieto
stand die het rijk eigen is. In totaal onderscheiden Boltanski en Thkvenot zes rijken. Ze staan hieronder genoemd in volgorde van opkomst en met erachter telkens
de naam van de filosoof wiens werk er model voor staat.
I. Het rijk van de inspiratie, met als belangrijkste waarde de bezieling (naar St
Augustinus).
Paris 1991. Het laatste boek is een herschreven, verduidelijkte versie van het eerste,
Justesse etjustice bundelt empirische bevindingen van onderzoekers die met Boltanski en
ThÃ©venosamenwerken en zich in wisselende mate van getrouwheid in hun raster voegen.

2 . Het huiselijke rijk, een keten van afhankelijkheden, waarin nabijheid als

hoogste waarde geldt (naar Bossuet).
3. Het rijk van de faam, waann het om eer en goede naam gaat (naar Hobbes).
4. Het rijk van het burgerschap, waarin het nastreven van de collectiviteit het
hoogste goed is (naar Rousseau).
5. Het rijk van de markt, waarin orde gegenereerd wordt door de begeerte naar
waren en het dus de schaarste is die grootheid verschaft (naar Adam Smith).
6. Het industriÃ«l rijk, waar efficiÃ«nti boven alles gaat (naar Saint Simon).
Pagina's lang besteden Boltanski en ThÃ©venoaan het in kaart brengen van de
rijken die hier elk &n zinnetje gegund wordt. Ze vertellenuitgebreid dat de bezieling die van belang is in het rijk van de inspiratie, niet bestaat in het industriÃ«lrijk,
waar zich weer zaken zoals machines bevinden. De kleding die in het huiselijke
rijk gepast is, heeft in het rijk van het burgerschap geen waarde. Om de dingen te
achterhalen die in de verschillende rijken figureren, hebben Boltanski en ThÃ©veno
geen filosofische literatuur uitgeplozen, maar courante advieshoeken. De titels van
die hoeken geven al aan bij welk rijk ze horen. Zo heeft voor het rijk van de bezieling het boek Creativiteit in depraktijk model gestaan, terwijl de dingen uit het industriile rijk getypeerd worden aan de hand van het boek Produktiviteit en arbeidsomâ€¢andighede
Voorzien van dit theoretisch instrumentarium trekken Boltanski, Thbvenot en de
onderzoekers met wie ze samenwerken de Ã‰coldes Hautes Ã‰tudeuit, de empirie
in. Ze onderzoeken zulke alledaagse zaken als een traditioneel werkend bedrijfje
waar camembert gemaakt wordt, een plattelandsbank waar men over het verstrekken van leningen beslist, of bedrijfsartsen die aan een onderzoek van het ministerie
van sociale zaken meewerken. Op elk van die plekken wordt het doen en laten van
de verschillende betrokkenen beschreven en telkens opnieuw is daarbij de primaire
vraag in welke termen mensen hun handelingen rechtvaardigen.
Als iemand in de camemhertfabriek zegt dat het effectiever is om een ijskast te
konen waarin de camembert een week kan wachten. dan Om hem elke dae naar de
kopers ie vervoeren, dan is dat een rechtvaardiging in termen van hei industriÃ«l
rijk. Als iemand hij de bank voorstelt de lening maar ie verschaffen, omdat Louis
toch een neef van Charles is en bovendien naast Brieitte
- woont, is dat een rechtvaardiging in termen van het huiselijke rijk. Maar in situaties waarin mensen met
elkaar spreken, zijn zii niet gehouden om zich gezamenlijk in het vocabulaire van
Ã©Ã
van de rijken te voegen. Het kan ook dat deeen iets verdedigt in termen van
efficiency. terwijl de ander neef- en nabuurschav ter sorake brenn.
Binnen elk rijk afzonderlijk bestaat een hi'rarchic aan waarden. Als er temen
u i l verschillende nikcn gcbruikt worden, wordi de afweging lastiger. De onderlinge verhoudingen tussen de waardeschalen zijn op voorhand onbepaald. Nog
lastieer
zien. is de situatie waarin mensen elkaar
u . zo laten Boltanski en ThÃ©veno
verwijten dat hun rechtvaardigingen niet welgemeend zijn maar slechts een 'verlangen naar macht' maskeren. Die situatie treffen ze in de empirie herhaaldelijk
aan.~aar Boltanski en Thkvenot verzetten zich tegen sociale theorieÃ«die alle
rechtvaardigingen als gemaskeerde macht begrijpen. Ze willen - net als 'gewone
mensen' - onderscheid blijven maken tussen instemming en dwang.

.

Hoewel het niet gewelddadig is, is rechtvaardigen volgens Boltanksi en Th&venot echter wel een strijdbare aangelegenheid. Behalve ten opzichte van geweld
onderscheiden ze de activiteit van het rechtvaardigen dan ook van een ander randgeval: de liefde. Van een niet-calculerende verhouding tussen mensen heeft de soclologie nooit willen weten. Haar kritische traditie is er juist van het begin af aan
op gericht geweest alle religieuze uitspraken over belangeloze liefde als evenzovele
illusies af te doen. Zou er voor een sociologie voorbij de kritiek ook een mogelijkheid bestaan tegenover religie een nieuwe houding te bepalen? Boltanski en Thkvenot proberen dat In hun onderzoek naar dat-waartoe-mensen-in-staat-zijn brengen ZE behalve geweld en rechtvaardigen ook de belangeloze liefde ter sprake: de
agapÃ¨ (2)
11. Waarin verhoudingen voorop staan

Boltanski en Thkvenot laten ons in meer dan S n wereld tegelijk leven. De verschillende 'rijken' die ze beschrijven gelden niet als evenzovele aspecten van 6kn
enkele, achterliggende werkelijkheid. Evenmin zijn het de perspectieven van verschillende (groepen) mensen op de wereld, die uiteindelijk enkelvoudig zichzelf
blijft. Elk van de 'rijken' vormt een wereld op zich, zonder onvolledig te zijn.
Weliswaar komen er in het rijk van de inspiratie geen 'kastekorten' voor: slechts
het rijk van de markt kent een dergelijke entiteit. Maar het rijk van de inspiratie
heeft die kastekorten helemaal niet nodig. Het kan in zim
" eieen termen alomvattend
zijn en alle voorkomende gebeurtenissen plaatsen.
Elk rijk heeft genoeg aan zichzelf. En toch zijn de riiken
-geen historisch opeenvolgende grootheden, die, zoals Foucaults epistkmes, langs breuklijnen iide
tijd van elkaar gescheiden zijn. De verschillende rijken bestaan tegelijkertijd, naast
elkaar. Ze krijgen van Boltanski en Thevenot weliswaar een datum toegeschreven,
maar die datum geldt slechts hun eerste consistente formulering. Nergens staat hun
verdwijnen geboekstaafd. Zoals in de bergen verschillende geologische lagen aan
de oppervlakte komen, zo zijn volgens Boltanski en Thevenot in het dagelijkse
menselijke doen en laten ook de sporen van verschillende rijken terug te vinden.
Hoe ziet dan, in het heden, het naast elkaar bestaan van de verschillende, stuk voor
stuk 'universele', rijken eruit?
%n van de aantrekkelijke elementen van het werk van Boltanski en Thkvenot is
dat ze hun rijken niet aan 'sociale groepen' koppelen. In plaats van kunstenaars in
het rijk van de inspiratie op te sluiten, en koopvrouwen in dat van de markt, zien
ze de rijken als repertoires die 'de ronde doen' en waar alle mensen uit kunnen
putten. De door filosofen heledeninconsistentie van het subject wordt hier verdisconteerd in de uitgangspunten van het empirisch onderzoek. De empirisch onderzoeker die is uitgerust met het theoretisch kader van Boltanski en Thkvenot vraagt
dan ook niet aan mevrouw J. wat nu haar perspectief op 'de' wereld en 'het' leven
u
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Voor een uitstekende Franse inleiding in het werk van Boltanski en Thdvenot, waarin een
aantal thema's wordt uitgewerkt waarwij niet op ingaan, zoals het thema 'tijd', zie: N Dodier,
'Agir dans plusieurs mondes' in- Critique. 1991, pp. 427-458

is. Ze verwacht eerder dat mevrouw J. in verschillende situaties, bijvoorbeeld in
de spreekkamer van haar dokter of in de pauze tegen haar secretaresse, andere
verhalen zal vertellen. Als de onderzoeker al interviewt, beschouwt ze de antwoorden als 'verhaal bestemd voor een socioloog'. Maar liever nog dan naar zulke
verhalen te luisteren, loopt ze van situatie naar situatie: van spreekkamer naar kantine, van vergaderzaal naar werkvloer, van Parijs naar de provincie. In elk van die
situaties noteert ze hoe mensen handelingen rechtvaardigen en welk repertoire of
welke repertoires ze daarbij mobiliseren.
In sommige situaties brengen de betrokkenen termen en dingen naar voren die
slechts in Ã©Ã
enkel rijk thuishoren. Dan geldt de hiÃ«rarchivan dat ene rijk als
maatstaf om te ordenen wat goed is en wat beter. Een dergelijke enkelvoudigheid
is echter zeldzaam. Dikwijls zijn er mÃ©Ã
rijken in het geding. In theorie kunnen
termen uit alle zeven rijken over S n vergadertafel rollen. Maar Boltanski, ThÃ©ve
noten hun mede-onderzoekers beperken zich in hun empirisch werk toch liefst tot
overzichtelijke aantallen van twee of drie.
Hoe verhouden die twee of drie rijken zich nu tot elkaar in die ene situatie waar
ze bij elkaar komen? Daarvoor schetsen Boltanski en ThÃ©veno
een aantal mogelijkheden. Om te beginnen is er de verhouding van de kritiek, de aanklacht, de
ontmaskering. De waarden van het ene rijk vormen in dit genre de maatstaf om
uitspraken die passen in het andere rijk aan af te meten. Bijvoorheeld: dat kan allemaal wel traditie rijn [huiselijk rijk], maar het is behoorlijk inefficÃ¯en[industrieel
rijk]. Of, een andere vorm van kritiek, een voorstel wordt ondergraven door de
suggestie dat er iets 'achter zit'. Bijvoorheeld: meneer K. zegt wel dat een ijskast
ons uitkomst zou bieden omdat de kou van een ijskast alle camembert van een hele
week op elkaar laat lijken [industrieel], maar volgens mij wil hij eigenlijk gewoon
zijn neef, meneer Q., vertegenwoordiger in ijskasten, een goede handel bezorgen
[huiselijk]. Hele lijsten voorbeelden van manieren waarop de ene wereld kritiek
kan schragen op wat er in termen van de andere wereld prachtig uitziet, passeren in
het werk van Boltanski en ThÃ©veno
de revue.
Een tweede type verhouding tussen de verschillende rijken is te vinden in het
compromis. In een compromis worden rechtvaardigingen in termen van verschillende rijken aan elkaar gesmeed tot a n verhaal. Bijvoorbeeld in het verhaal: de
kwaliteit die onze camembert van oudsher kenmerkt [huiselijk] kan best gehandhaafd blijven hij het opvoeren van de produktie [industrieel], mits we een ijskast
aanschaffen. Volgens Boltanski en ThÃ©veno
is elk compromis instabiel. omdat het
bestaat bij de gratie van het onbenoemd laten van de grond van de overeenkomst.
In een compromis gaan wroeten is riskant. Voor je het weet komen de betrokkenen
er achter dat deze of gene term die als brug fungeerde, in verschillende betekenissen gebruikt wordt. Zijn we het er over eens dat de camembert 'kwaliteit'moet
hebben? Zeker, maar het kan goed zijn dat de Ã©Ã
daaronder verstaat dat hij elk
seizoen anders moet smaken, zoals de traditie wil [huiselijk], terwijl de ander vindt
dat de samenstelling van de kaas controleerbaar moet zijn [industrieel]. Dat maakt
de eensgezindheid wankel.
Nu zou het ook kunnen gebeuren dat in deze of gene huisindustrie 'kwaliteit'
een eigen, lokale betekenis gekregen heeft waarin waarden afkomstig uit verschillende rijken samengaan. Camembert heet dan kwalitatief goed als hij op de druk

van een duim [huiselijk] steeds hetzelfde reageert [industrieel]. Boltanski en Th&venot geven niet aan waarom de samenhang in een dergelijk praktisch uitgekristaliseerd compromis eigenlijk minder hecht is dan de samenhang binnen 66n van de
zes door hen onderscheiden rijken. Is de samenhang in een rijk sterker omdat hij
argumentatief articuleerbaar is, terwijl het compromis 'slechts' als routine in een
praktijk is ingebouwd? Zijn redeneringen sterker dan routines? Boltanski en Th&
venot lijken rationalist genoeg, geheel in overeenstemming met hun nadruk op de
activiteit van het 'rechtvaardigen', om dat werkelijk te geloven.
Een derde type verhouding tussen de verschillende rijken is de relativering. De
relativering bestaat eruit een rechtvaardiging in termen van het ene rijk naast een
rechtvaardiging in termen van het andere rijk te zetten, en op grond van het verschil te concluderen dat ze er dan allebei niet zoveel toe doen. 'Doe maar wat je
goed dunkt, dan ga ook ik mijn eigen gang.' Het is een opstap naar het relativisme, dat rechtvaardigingen ondergraaft, niet vanuit de waardenhierarchie van een
ander rijk, maar radicaal. Relativeren verlaat de activiteit van het rechtvaardigen.
Bijvoorbeeld: ach, ze zeggen wel dat ze bi] het maken van hun camembert de traditie in ere honden [huiselijk], en alleen maar een ijskast kopen om hun distributie
te verbeteren [industrieel], maar ze kunnen kletsen wat ze willen: ze zijn er toch alleen maar op uit om anderen dwars te zitten, en ons, kleine boeren, de markt uit te
drukken. Tegenover rechtvaardigingen van allerlei soort zet het relativisme 'de
macht', of een vergelijkbare passe-partout grootheid die alles overwoekert en onverschillig maakt.
Op dit punt is de relatie tussen Boltanski en Th6venot enerzijds en de wetenschapsonderzoekers Bruno Latour en Michel Callon anderzijds interessant. Boltansfa en Th6venot citeren Latour en Callon herhaaldelijk en met instemming. (3)
Ze delen hun passie voor het afbreken van de hoge muur tussen 'wetenschappers'
en 'leken' evenals hun fascinatie voor 'de dingen'. Het grootste verschil van mening tussen Boltanski en Thkvenot enerzijds, en Latour en Callon anderzijds, betreft de status van het rechtvaardigen. Latour en Callon hebben in Boltanski en
Th6venot weliswaar bondgenoten gevonden die, door te laten zien dat alle mensen
in staat zijn tot kritiek, het sociologen verder onmogelijk maken 'alsmaar door te
blijven gaan met ontmaskeren en aanklagen'. Maar tegelijk zijn Boltanski en Th6venot verontrust over de immoraliteit van Latour en Callon, die immers alle rechtvaardigingen wegrelativeren en onderbrengen onder passe-partout hoofdjes als
'het aangaan van allianties'.
De vergelijking van de sociologie van de kritiek met de sociologie van wetenschap en techniek voert tenslotte naar de vraag hoe radicaal het pluralisme van
Boltanski en Thkvenot eigenlijk is. Weliswaar laten ze zien hoe verschillende
mensen in verschillende situaties verschillende repertoires gebruiken om te rechtvaardigen, maar het lijkt er toch op of 'rechtvaardigen' z&lfhij hen in elke situatie
eenzelfde soort activiteit is. Klopt dat wel? Is het rechtvaardigen van de aankoop
van een ijskast in een camembertfabriek wel hetzelfde als het rechtvaardigen van
het aanbrengen van de kleur geel in een schilderij, of het rechtvaardigen van het
3
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Dat is in Frankrijk ongewoon Latour en bij insiders ook Calion -is in Nederland populair, maar
in Parus is de eerbied voor natuurwetenschappen en rationaliteit daarvoor veel te solide

gebruik van deze of gene methode van onderzoek in de wetenschap? Boltanski en
ThÃ©veno
laten zich er niet over uit. Zij wekken intussen de indruk het over slechts
Ã©Ã
soort van rechtvaardigen te hebben: het afmeten van handelingen aan de binnen
een bepaald rijk geldende maatstaf voor het goede.

111. Waarin het rechtvaardigen een plaats krijgt

Boltanski en ThÃ©veno
willen een brug slaan tussen de sociologie (Boltanski's
discipline) en de economie (het vak van Thkvenot). Dat doen zij door 'sociologisch' onderzoek te verrichten op 'economische' plaatsen: fabrieken, banken,
handelsinstellingen, etc. Maar vooral ook door te pogen de theoretische postulaten
van de sociologie en de economie met elkaar te verzoenen. De schets van die postulaten en hun onderlinge fricties die Boltanski en Th6venot als afzetpunt kiezen, is
g e n t op de Franse situatie, zoals Th6venot ook aangeeft. (4) Vanaf Durkheim
heeft de Franse sociologie zich ontwikkeld in een openlijke confrontatie met de
uitgangspunten van de klassieke economie. Volgens de Durkheimiaanse sociologen kan een stabiele sociale orde niet op het individualisme van de economie herusten. De markt creÃ«erpermanent anomie. Sociale orde kan alleen tot stand komen op basis van sterke gemeenschappelijke principes, die van symbolische aard
zijn. Durkheimiaanse sociologen veronderstellen dan ook dat er collectieve of sociale feiten bestaan, die niet te herleiden zijn tot handelingen van individuen die
hun belangen behartigen. Volgens (neo)klassieke economen daarentegen bestaan
dit soort sociale feiten niet.
Boltanski en ThÃ©veno
proberen de tegenstelling tussen de homo economicus
en de homo symbolicus te overstijgen door afstand te nemen van beide. Je zou
kunnen zeggen dat zij het model van de markt of van de gemeenschap vervangen
door dat van de mondige burger, die in staat is zijn handelen te rechtvaardigen en
dat van anderen te bekritiseren. Deze burger draagt al rechtvaardigend en kritiserend bij aan een sociale orde gebaseerd op onderlinge overeenstemming. De nadruk op de activiteit van het rechtvaardigen geeft het werk van Boltanski en Th6venot het karakter van een politieke sociologie. Zelf zouden ze overigens waarschijnlijk niet met deze beschrijving instemmen. Ze stellen immers dat het rijk van
het burgerschap slechts Ã©Ã
rijk onder vele is. Ze beschrijven rechtvaardigen niet
als activiteit van 'burgers' maar zien het, in een algemenere zin, als iets waartoe
'mensen' in staat zijn.
De nadruk op rechtvaardigen hebben Boltanski en Th6venot gemeen met
Jurgen Habermas. Het grote verschil is dat Habermas het over slechts Ã©Ã
soort
rechtvaardigen heeft, dat van het praktische Diskurs. In dat praktisch Diskurs zijn
mensen verbonden door hun gedeelde menselijkheid. Boltanski en Th6venot stellen echter dat er behalve een gemeenschappelijke oriÃ«ntatiop het 'goede', in elk
rijk ook een hÃ¯Ã¨rarchissysteem van onderscheidingen bestaat Daardoor heerst
in de verschillende rijken die Boltanski en ThÃ©venobeschrijven, allerminst het ra4

In 'Economie at poIrtiqua de I'entreprisa' in. Justesse eijuslice dans Ie travail Paris 1989,

pp. 136-7.

dicale egalitarisme dat Habermas' praktische Diskurs kenmerkt. Hun pluralisme
brengt Boltanski en Th6venot in de buurt van Michael Walzer. Net als hij onderscheiden zij immers verschillende 'sferen van rechtvaardigheid' die ieder een eigen
standaard hebben om waarde, succes en juistheid aan af te meten. Het verschil met
Walzer is dat 'rechtvaardigen' bij Boltanski en Thevenot minder moreel geconnoteerd is. Het gaat er hen immers niet om de ethiek nieuw leven in te blazen, maar
een brug te slaan tussen sociologie en economie.
Boltanski en Th6venot Overbruggen de kloof tussen sociologie en economie
door na te gaan hoe mensen hun handelen rechtvaardigen. Maar deze oplossing
schept op haar beurt een aantal problemen. Ten eerste geven Boltanski en Th6venot wel aan wat in elk van de werelden het 'gemene goed' is dat als maatstaf fungeen, maar blijft het onduidelijk welk 'goed' de verschillende werelden bindt. In
de meeste voorbeelden die Boltanski en ThÃ©veno
uitwerken, worden een aantal
rijken tegelijk gemobiliseerd. Empirisch worden de confrontatie en het compromis
tussen de verschillende rijken prachtig blootgelegd. Maar waarom zouden mensen
die in termen van verschillende rijken spreken eigenlijk met elkaar in gesprek blijven? Wat maakt dat al die verschillende rijken samen toch een gemenebest vormen? De enige manier om dat te begrijpen, is dat er bi) het samenkomen van verschillende rijken een moment van politisering optreedt, waarin mensen zich niet
richten op de waarden van 66n enkel rijk, maar op de samenhang van de rijken in
een groter geheel, dat van de politieke gemeenschap. Boltanski en ThÃ©veno
schrijven dan ook, zoals gezegd, een politieke sociologie. De verschillende rijken
zijn verenigd in de eenheid van de politiek.
Dat de politiek in het theoretisch bouwwerk van Boltanski en ThÃ©venohet primaat heeft, komt opnieuw naar voren in het tweede probleem. Het is wel mogelijk
te beweren dat ieder rijk een repertoire vormt waaruit mensen putten om te 'rechtvaardigen', maar die activiteit zelf, 'rechtvaardigen', is niet neutraal ten opzichte
van de onderscheiden rijken. Het is bijvoorbeeld wel mogelijk als analyticus te
zeggen dat iemand rechtvaardigt met termen ontleend aan het rijk van de inspiratie,
maar in de interne logica van het ri.jk van de inspiratie zelf komt het begrip 'rechtvaardigen' beslist niet voor. Dat ligt anders voor het rijk van het burgerschap,
waarbinnen 'rechtvaardigen' een belangrijke categorie is. Dit probleem wordt extra
ingewikkeld als het gaat om het rijk van de markt. Boltanski en Th6venot ontlenen
hun beschrijving van dit rijk aan het werk van Adam Smith. In dat werk nu, gaat
het weliswaar uitgebreid over 'rechtvaardigheid' maar niet over 'rechtvaardigen'.
Voor Smith immers is 'rechtvaardigheid' niet iets dat valt na te streven, door er
bijvoorbeeld voor te pleiten, maar iets dat, onafhankelijk van onze bedoelingen,
door de werking van de markt gecre'erd wordt. (5) Hoe verhoudt de morele categorie 'rechtvaardigheid' waar Smith het over heeft zich tot de activiteit van het
'rechtvaardigen in termen van schaarste' zoals dat volgens Boltanski en Th6venot
in het rijk van de markt gebeurt? Dat blijft in duister gehuld. De lezer die 'rechtvaardigen' moreel opvat, raakt hier in verwarring.
Dan is er ten slotte een derde probleem. De concentratie op het rechtvaardigen,
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een activiteit die vooral in geval van conflicten prominent is, gaat ten koste van
aandacht voor andere vormen van handelingscoordinatie, zoals conventie, gewoonte en routine. Het lijkt erop alsof Boltanski en ThÃ©venoveronderstellen dat
het altijd mogelijk is om van vanzelfsprekendheden te zeggen: 'het is verkeerd', 'er
moet ook nog iets anders worden gedaan', of 'ik doe het anders dan jij zonder me
aan jou te storen'. Maai' is dat wel zo? Zijn er niet talloze conventionele, routinematige vormen van samenwerken die voortgaan, zonder dat iemand haar stem
verheft? Door daar aan voorbij te gaan wekken Boltanski en Thkvenot de indruk
dat alles altijd te politiseren valt. Hun sociologie van de kritiek heeft geen oog voor
dingen die nu eenmaal gaan zoals ze gaan, of we dat nu willen of niet. In dat opzicht delen Boltanski en Th6venot met Habermas een gebrek aan gevoel voor tragiek. Ze zien niet dat, hoe goed wij ons handelen ook weten te rechtvaardigen, er
soms dingen gebeuren die we wel aan ons zelf te wijten hehben, maar die we nooit
zo bedoeld hebben.

IV. Waarin filosofie en empirie elkaar tegenkomen

"Ik wantrouw familiebedrijven, koeken en wafels uit grootmoeders tijd, hofleveranciers, handgemaakte camemberts en huisproducten van AH. En reclames voor
industriÃ©lmassaprodukten vind ik ongeloofwaardig wanneer ze koketteren met de
rust en reinheid van het landelijk leven, of met de natuurlijkheid van een produkt."
Spreekt hier een ecologisch geweten? Welnee.
Boltanski en ThÃ©veno
leggen uit hoe het wel zit. In al deze gevallen worden er
zaken gemengd waarvan we geleerd hebben dat ze tot verschillende werelden behoren. In het alledaagse leven gebeurt dat voortdurend. Filosofen echter hebben
eentraining ondergaan m het uitzuiveren van wat heterogeen is. Ze proberen uit
alle macht consistent te zijn en mengsels te mijden. In de huiselijke sfeer, weten
ze, gaat het om afstand en nabijheid, om het gezag van de vader, om de recepten
van grootmoeder. In het industriele rijk gaat het om produktie en herhaalbaarheid,
om meten, wegen en efficiency. Als dat allemaal door elkaar gegooid wordt, raakt
de filosoof - en goed: ook de niet-filosoof die het in de gaten heeft - in verwarring.
Wellicht hebben Boltanski en ThÃ©veno
zich tot hun ambitieuze werk laten inspireren door precies deze verwarring, die een bewijs is van de relevantie van filosofische categorieÃ«voor het leven van alledag. Gelukkig hebben ze in hun verwarring geen aanleiding gevonden om te proheien mengsels uit te bannen. Zij zijn
er de theoretici niet naar om te roepen dat 'je voor een goede, persoonlijke band
met je garagehouder niets koopt' of dat 'het betalen van kinderen voor huishoudelijk werk de familiezin ondergraaft'. Zij zijn er niet op uit de aanval in te zetten op
'een kapitalist die zijn arbeiders vaderlijk behandelt' omdat daarmee 'de onderligeende wetten van de markt verbloemd worden'. Zii. zaan
- heel anders te werk.
Boltanski en Thkvenot proberen de herkomst van hun verwarring te achterhalen. Ze zijn gaan onderzoeken wat eigenlijk de vocabulaires zijn die mensen hanteren bij hei rechtvaardigen van hun handelen: hoe die er zuiver uitzien en hoe ze gemengd worden. In h m filosofische sociologie laten ze zien dat het aantal rechtvaardigingsvocabulaires dat in omloop is, gering is. Elk van deze vocabulaires valt

te herkennen als een erfstuk van de filosofische geschiedenis: ooit is het door een
filosoof geboekstaafd in een uitgezuiverde vorm. Daarin schuilt het filosofische
van hun sociologie: Boltanski en Th6venot gaan terug naar de klassieken en analyseren de motoriek van elk rechtvaardigingsvocahulaireminitieus. Het sociologische deel bestaat eruit te laten zien welke verschillende rechtvaardigingen mensen,
in het hedendaagse Frankrijk en in een specifieke context, voor hun handelen mobiliseren,
Boltanski en ThÃ©veno
pretenderen met hun onderneming nogal wat kloven te
overbruggen. Hiervoor kwamen de kloof tussen sociologen en 'gewone mensen'
en de kloof tussen economie en sociologie al ter sprake. Voor het ontwikkelen van
een filosofische sociologie is de kloof tussen filosofie en sociologie een volgend
obstakel. Op het eerste gezicht is het verbazingwekkend dat juist Franse theoretici
'filosofische sociologie' als een radicale nieuwigheid presenteren. In Nederland
wordt het beeld van intellectueel Frantai~kimmers bepaald door theoretisch geÃ¯n
formeerde sociologen als Pierre Bourdieu en Alain Tourame en sociologisch geinspireerde filosofen als Michel Foucault en Bruno Latour. En toch is het wel te
begrijpen dat in Frankrijk, waar plat kwantitatief ingestelde sociologie enerzijds en
de structuralistische, en later de post-modeme filosofie anderzijds domineren, onderzoekers die theoretisch Ã¨ empirisch geÃ¯nteresseerzijn in handelen zich verloren voelen.
De filosofen deden het handelende, reflexieve subject af als een existentialistische obsessie en hadden het vervolgens over kennis of kunst: niet over mensen.
De sociologen wisten weliswaar dat het filosofische subject zo niet dood, dan toch
versplinterd was, maar konden daar geen empirische betekenis aan geven. Zo hield
Touraine een pleidooi voor Le retour de l'acteur waarin hij de filosofische subjectkritiek gewoon terzijde schoof. Zijn acteur kreeg een stevige identiteit mee als
houvast in de wankele wereld van de postindustriÃ«llogica. Boltanski en ThÃ©veno
hebben daar iets beters op gevonden. Hun eenheid van analyse is de situatie, niet
het subject. Ze veronderstellen niet dat mensen consistent zijn, maar dat ze zich in
de ene situatie anders gedragen dan in de andere. Mensen putten uit telkens een
andere traditie, afhankelijk van de context waarin ze rechtvaardigen.
Boltanski en ThÃ©veno
combineren filosofie en sociologie door de filosofische
vocabulaires wÃ¨en de mensen geen consistentie toe te kennen. In de situatie komen beide bij elkaar. Daar handelen niet de consistente vocabulaires, maar de inconsistente mensen: zij zijn het die de vocabulaires gebruiken om hun doen en laten te rechtvaardigen en elkaar van repliek te dienen. Als gezegd zoeken Boltanski
en ThÃ©venoniets achter wat mensen te berde brengen. Ze duiken erin. Impliciet in
de argumenten van alledag verborgen vinden Boltanski en ThÃ©venode logica van
die argumenten. Ze kunnen die logica vinden omdat ze haar al kennen: ze zijn haar
immers eerder, in zuivere vorm, tegengekomen hij het lezen van de klassieken van
de politiek-filosofische traditie.
De klassieke teksten, lijkt het, fungeren als heuristisch instrument dat in het
spreken van alledag een samenhangend rechtvaardigend vertoog laat oplichten. Dat
is de verbinding tussen filosofie en sociologie die Boltanski en Th6venot leggen.
Maar hoe gemakkelijk gaat dat, hoe duidelijk en eenduidig vallen de klassieken in
het heden terug te vinden? Iemand als Siep Stuurman spreekt in een discussie over

de verhouding tussen klassieke teksten en moderne vocabulaires voorzichtig over
de fragmenten van systematisch opgezette en theoretisch doordachte constructies
die hij in het heden op ziet duiken. (6) Hij acht het bovendien mogelijk om dezelfde stukken tekst 'als onderdeel van uiteenlopende theoretische tradities te lezen.'
(7) Zo niet Boltanski en ThÃ©venot
Zij laten weliswaar de mogelijkheid open dat
dezelfde mens uiteenlopende registers opentrekt, maar niet dat hetzelfde argument
in een aantal registers thuishoort. Er kunnen wel compromissen gesloten worden
tussen de verschillende verhalen, maar voor de analyticus iets als compromis kan
benoemen, moet ze de afzonderlijke verhalen eerst als principieel verschillend herkennen.
Zolang ze vanuit de klassieke teksten redeneren, werkt de aanpak van Boltanski en ThÃ©venogoed. Ze kunnen zich dan immers toeleggen op de grootheid van
elk rijk afzonderlijk en nagaan hoe die in een filosofische tekst gedefinieerd wordt
Vandaaruit kunnen ze gaan kijken waar in de rest van de wereld de sporen van dat
rijk zijn terug te vinden. Maar in het praktisch onderzoek gaat het meestal andersom. Een onderzoeker stuit op een rechtvaardiging en dient te 'herkennen' welke
elementen in die rechtvaardiging bij welk 'rijk' behoren. Kan dat? Is het wel mogelijk om rechtvaardigingen of de elementen daarvan eendmdig te herleiden tot Ã©Ã
klassiek filosofisch discours of zijn dezelfde elementen in verschillende discoursen
terug te vinden, bijvoorbeeld in een andere hiErarchische verhouding? Hoewel
Boltanski en ThÃ©veno
de rijken zoals die in de klassieke teksten gedefinieerd zijn
erg uitgebreid beschrijven, blijft het onmogelijk ze uitputtend uit te werken. En
zolang een uitputtende beschrijving van elk rijk niet voorhanden is, valt multi-interpretabiiliteittoch niet uit te sluiten?
Een volgend probleem is dat eenduidige herkenbaarheid van wat er tot welk
rijk behoort, een grote mate van interne consistentie binnen elk rijk veronderstelt.
Maar wat maakt deze sociologen, die de consistentie van mensen hebben weten op
te geven, zo zeker van de consistentie van filosofische vocabulaires, van de 'rijken' die ze onderscheiden? Waaruit bestaat die consistentie eigenlijk? En waarin zit
dan het principiÃ«lverschil tnssen de verschillende rijken? Weliswaar geven ThÃ©
venot en Boltanski aan dat de afstand tussen de zes klassiekers niet in alle gevallen
even groot is, maar ze gaan daar niet veel verder op in. Is de relatie tussen hijvoorbeeld het industriÃ«lrijk en het riik van de markt niet veel intiemer dan die
tussen het industriÃ«lrijk en het rijk van de inspiratie?
De gesignaleerde problemen van de verhoudingen tussen de rijken hangen samen met de vraag hoe Boltanski en ThÃ©venode zes klassiekers die hun uitgangspunt vormen, hebben uitgekozen. Welke 'grammatica's van de politieke samenhang' heten bij hen duidelijk te onderscheiden rechtvaardigingssystemen? Waarom
zijn die grammatica's in de gekozen zes werken te vinden en niet in honderden andere? Dat hun selectie eurocentristisch is, zo niet Frans, ontkennen Boltanski en
ThÃ©veno
niet. Ze merken immers op dat ze die politieke filosofie'n hebben uitverkoren die 'het algemeen belang articuleren op een manier die terug te vinden is in
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het heden, in onze samenleving'. Maar is alles dat in het heden te vinden valt, in
het verleden al eens gearticuleerd? Mist er niet iets waarvoor nog geen filosoof is
opgestaan? En is, van de andere kant bekeken, uitgaan van het heden niet een riskante manier om in de geschiedenis te duiken? Welke Augustinus of welke Rousseau komt zo eigenlijk te voorschijn: die van een voorbije filosofische mode, de
allernieuwste, of een versie die toevallig goed past op het materiaal van het lopend
onderzoek in de lokale boerenleenbank van een dorp aan de Loire?
Boltanski en Th6venot overbruggen de kloof tussen filosofie en sociologie
door in klassieke teksten en hedendaagse disussies dezelfde rechtvaardigingen
terug te vinden. Het enige verschil is dat die rechtvaardigingen in de klassieke
teksten in consistente vocabulaires gegoten zijn, terwijl die consistente vocabulaires in hedendaagse discussies wel kunnen worden teruggevonden, maar pas na
reconstructie. De kloof is overbrugd, maar de manier waarop Boltanski en Th6venot dialectisch heen-en-weer-bewegen tussen wat er in 'onze samenleving' eh in
'onze klassieken' te vinden is, blijft onduidelijk. Dat is jammer, want de cultureelantropologische brutaliteit van Boltanski en ThÃ©venoom aan geen enkele bron
meer respect te betonen dan aan een andere, hoort juist tot de aantrekkelijke kanten
van deze filosofische sociologie.

V. Waarin het draait om de kritiek
In plaats van een kritische sociologie ontwerpen Boltanski en Thevenot, zoals gezegd, een sociologie van de kritiek. Een belangrijke reden voor die verschuiving
is, dat de tegenstelling tussen gewone mensen die slechts illusies koesteren en sociologen die de werkelijkheid doorzien geen hout snijdt. Net als sociologen verrichten ook de meeste andere mensen regelmatig kritische arbeid: ze prikken illusies door, leggen verborgen belangen bloot. En net als sociologen gebruiken de
meeste andere mensen bij het uiten van kritiek, als dat zo uitkomt, begrippen ontleend aan de sociologie, de psychologie en andere sociale wetenschappen. Er is op
dit punt weinig verschil tussen wetenschappers en hun ohjecten van onderzoek.
De kritisch socioloog houdt het verschil tussen haar eigen perspectief en dat
van gewone mensen graag in ere. Net als de psychoanalyticus denkt ze illusies
door te kunnen prikken. Zowel kritisch socioloog als psychoanalyticus werken
daartoe met de hypothese van het onbewuste. Die hypothese wil dat er een discrepantie bestaat tussen enerzijds de bewuste visie van mensen op zichzelf, hun onderlinge relaties en de samenleving, en anderzijds de werkelijke motieven die
daarachter schuil gaan. De 'sleutel' die de kritische socioloog toegang verschaft tot
het sociaal onbewuste, is de vuistregel: interpreteer elke handeling als een produkt
van eigenbelang of groepsbelangen. Zo gaat iedere rechtvaardiging er echter uitzien als gemaskeerd eigenbelang en verdwijnt de mogelijkheid een onderscheid te
maken tussen handelen dat te rechtvaardigen valt en handelen waarvoor geen
rechtvaardiging gegeven kan worden. 'Laten we realistisch zijn,' kunnen we in dat
geval zeggen, 'we worden allemaal gedreven door egoÃ¯smeHet is beter er eerlijk
voor uit te komen dat we allemaal ons eigenbelang najagen dan om hypocriet mooi
weer te spelen.' Aan precies deze cynische wending willen Bolmski en Th6venot

ontsnappen.
Maar hoe moet het dan wel? Moet de socioloog ieder verschil tussen zichzelf en
andere mensen overboord zetten en gewoon deelnemer worden aan het alledaagse
kritiseren en rechtvaardigen? Er is een andere uitweg. Er valt een nieuwe, interessantere, asymmetrie te creÃ«retussen de socioloog en de mensen die onderwerp
van onderzoek vormen, wanneer die socioloog ervan afziet kritisch te zijn. Als socioloog van de kritiek verzamelt ze zoveel mogelijk verhalen over een of andere
sociale situatie. Hoe meer verhalen hoe beter. Vervolgens probeert ze niet, zoals
een kritische socioloog zou doen, voorbij alle illusies de waarheid over de betreffende situatie te formuleren. Ze is niet beter dan de betrokkenen in het ontmaskeren
van illusies. Maar wat ze in tegenstelling tot de betrokkenen wel kan, is afstand
doen van haar intelligente, dat wil zeggen: van het vermogen om, op basis van de
verzamelde gegevens, een eigen versie van de onderzochte situatie te reconstrueren. Dat geeft haar de gelegenheid om de uiteenlopende perspectieven van de betrokkenen in Ã©Ã
(imaginaire) ruimte met elkaar te confronteren. Zonder partij te
kiezen kan de socioloog zo een nuttige bijdrage leveren aan deliberaties over maatschappelijke controverses. Haar rol is nu niet die van de criticus die zegt hoe het
eigenlijk zit, maar die van de bemiddelaar die mensen elkaar de logica van hun
handelen voorhoudt.
In plaats van de psychoanalyticus van de samenleving te willen zijn, doet een
socioloog er volgens Boltanski en Thkvenot verstandig aan een cultureel-antropologische kijk op de samenleving te ontwikkelen. Cnltureel-antropologen hebben de
vele 'illusies', de verhalen die mensen vertellen, tot realiteit verheven in plaats van
er iets achter te zoeken. Ze hebben bovendien elders in de wereld geleerd verbanden te leggen tussen de traditie, de rituelen en de mythen van een volk enerzijds en
de actuele gedragingen en verhalen van de mensen van dat volk anderzijds. Dat
kan in het westen ook. Boltanski en Thkvenot doen het door ongegeneerd gebruik
te maken van klassieke teksten uit de geschiedenis van de politieke filosofie en van
adviesboeken voor het bedrijfsleven. Dal is hun materiaal bij het ontwerp van een
kader om hedendaagse mensen en hun rechtvaardigingen te onderzoeken.
Dat sociologen hun onderzoek niet met lege handen ingaan, maar over een theoretisch bouwwerk beschikken, schept overigens een volgend verschil tussen hen
en de mensen die ze onderzoeken. Met een theoretisch raamwerk op zak interpreteert de socioloog de bijdragen van mensen aan een debat op een manier die die
mensen niet voorzien hebben. Daar is niets op tegen, integendeel, sociologen zouden hun theoretische plichten een stuk serieuzer mogen nemen dan ze nu vaak
doen. Kritische sociologen die her en der zaken 'onrechtvaardig' noemen, bijvoorbeeld, laten het specificeren van hun eigen concepties van 'rechtvaardigheid'
nu maar al te vaak na. Wat meer reflectie op het eigen theoretische raamwerk zou
nuttig rijn. Het is een verplichting die niet op leken rust en die een toenadering tot
de sociale filosofie vereist.
Ze zijn verleidelijk, Boltanski en Thkvenot. En er wordt ook heel wat gewonnen met het opgeven van de kritiek. 'Gewone mensen' heten niet langer bevangen
door ideologie, er is alle reden ze serieus te nemen en op hun woord te geloven ook al zeggen ze allemaal iets anders. De socioloog die de rol van bemiddelaar op
zich neemt is er juist op uit al die verschillende verhalen tot hun recht te laten ko-

men. Toch ligt hier een probleem. Wat doet deze sociologie van de kritiek met de
perspectieven die niet rond de vergadertafel vertegenwoordigd zijn? Met de mensen die al jaren geleden ontslagen of op een andere manier monddood gemaakt
zijn? Met stemmen die zo zachtjes klinken dat de socioloog ze niet kan horen? In
zijn verslag van een onderzoek naar aanklachten van mensen tegen een onrechtvaardige behandeling van henzelf of anderen doet Boltanski uitspraken die op dit
vlak weinig goeds beloven. Hij onderscheidt namelijk 'normale' en 'abnormale' of
'paranoide' aanklachten van elkaar. Daarbij volgt hij het oordeel van 'gewone
mensen', die, zegt hij, beschikken over een goede intuitie als het aankomt op het
maken van dit onderscheid. Maar slaat het 'serieus nemen' van gewone mensen
hier niet door naar 'vertrouwen op'? En is dat wel op ieder moment in een geschiedenis verstandig?
Boltanski vermeldt dat er vaak een langdurig proces voor nodig is om een aanklacht die eerst als 'abnormaalcwordt beschouwd, als 'normaal' geaccepteerd te
krijgen. Dat vergt, zo stelt hij, de moeizame constructie van een collectief van personen dat de aanklacht steunt en van een zaak van algemeen belang die door de
aangeklaagde handelwijze geschonden is. Maar in een dergelilke geschiedenis is
het goed denkbaar dat in een eerste fase de aanklacht wordt beschouwd als het
produkt van een individuele obsessie. van een paranoyde waan, waarin het zicht op
de juiste proporties van een probleem uit het oog is verloren. Wat moet de socioloog van de kritiek dan doen? Dit pathologiserende oordeel registreren en volgen?
Of afwachten of er een later komt, waarin de constructie van een collectief onverhoopt is gelukt, en de 'overdreven' aanklacht herschreven zal worden als een eerste formulering van een belangrijke kritiek? (8)

VI. Waarin h e t eindelijk over liefde gaat
Rechtvaardigen, dat houden Boltanski en Tht5venot met al hun kracht staande tegen
relativisten en theoretici die overal macht achter schuil zien gaan, is iets anders dan
geweld plegen. Het blijft echter met-woorden-strijden, helemaal vredelievend is
het niet. Waar geweld het ene randgeval van rechtvaardigen is, is vrede het andere.
In wat hij noemt een 'introduction aux 6tats de paix' werkt Boltanski dit uit. En zo
komt hij over de liefde te spreken.
8

Een mooi voorbeeld om dil dilemma aan te illustreren is Betty Friedans boek De mystieke
vrouw. Deze aanklacht tegen de maatschappelijke situatie van vrouwen, geformuleerd in het
begin van de jaren zestig, maakt volop gebruik van precies het soort retorische middelen Boltanski noemt als tekenen van 'paranoia' Boltanski stelt bijvoorbeeld dat een aanklager die
zich zwak weet, vaak zijn toevlucht neemt tot neologismen, in een poging de enormiteit van
wat hem is aangedaan uil te drukken De meest desperate (ergo de meeste paranoide) aanklager, aldus Boltanski, doet een nog groter beroep op het voorstellingsvermogen'hij spreekt
van het 'onvoorstelbare', of hel 'onbenoembare' dat hem is overkomen. Friedans tekst nu wemelt van uitdrukkingen als. "het probleemzonder naam", "een gevoel van onvoldaanheid",
"die vreemde, ontevreden stem" en zinsneden als "de eerste sleutel tot hel mysterie is: het
probleem kan met worden begrepen in de algemeen aanvaarde termen " (p 34) Is zij alleen
dank ZIJ het feit dat ze in 'de tweede feministische golf' werd opgenomen van een psychialrische diagnose verlost?

In onze cultuur is belangeloze liefde met wantrouwen omgeven geraakt. Aan
dit wantrouwen hebben de sociale wetenschappen zelf een belangrijke bijdrage geleverd. Zij hebben liefde als sociale omgangsvorm nooit serieus genomen. Sterker
nog: ze hebben de logica van de belangeloze liefde van het begin af aan buiten hun
blikveld geschoven door zich te profileren als bestrijders van de religie. Belangeloze liefde werd gekenschetst als religieuze illusie bij uitstek, die dringend als zodanig ontmaskerd moest worden. En toch bestaat het, zegt Boltanski: kijk maar, in
de empirie vind ik er sporen van. Hij voegt daar niet aan toe, zoals in een religieus
of ethisch geschrift zou gebeuren, dat belangeloos liefhebben een hogere of zelfs
de hoogste uitingsvorm van menselijk gedrag is. Evenmin geeft hij aan voor welke
situaties van het leven een dergelijke houding ge'igend zou rijn, zoals bijvoorbeeld
wel in de privÃ©sfeevan familie en vrienden, maar niet in de publieke sfeer. In
plaats daarvan probeert Boltanski, in het verlengde van de in samenwerking met
ThÃ©venogeformuleerde antropologie van het rechtvaardigen, aan te geven welke
(psycho)logische competenties mensen nodig hebben om 'uit liefde' te handelen.
In de sociale wetenschappen neemt het motief van het eigenbelang als interpretatiesleutel van het menselijk handelen een allesoverheersende plaats in. De
verschijnselen van belangeloos of genereus gedrag en de taal waarin dit wordt
verwoord, worden ofwel niet waargenomen, ofwel voor schijngedrag gehouden
waarvan de werkelijke verborgen dnjfveren door filosofie (Nietzsche) of sociale
wetenschap kunnen worden blootgelegd. Ontmaskering dus in plaats van erkenning. Aansluitend bij auteurs als Hannah Arendt en Ren6 Girard probeert Boltanski om het sociaal-wetenschappelijke paradigma op dit punt open te breken. Hij
doet dit om te beginnen door een heranalyse van enkele werken uit de moderne
sociologie waarin w&laandacht voor de belangeloze liefde doorklinkt of zelfs
theoretisch wordt uitgediept. Zo heeft hij het over het marxisme in de uitleg die Jon
Elster daaraan geeft en over degenen die in het verlengde van Durkheim het
'geven' erkennen als een oorspronkelijke betrekking tussen mensen. De sleuteltekst is hier natuurlijk Marcel Mauss' Essai sur Ie don (1923).
Belangrijker nog dan deze aanknopingspunten zijn voor Boltanski de sporen
van het bestaan van belangeloze liefde die hij tegenkomt in zijn empirische onderzoek. Hij wijst op arbeidsconflicten die ontspringen aan de miskenning van het
bestaan van belangeloosheid. Zo komt het vaak voor dat werknemers zich jaren
lang voor hun bedrijf inzetten en meer geven dan binnen een zakelijke werkgeverswerknemersrelatie vereist is. Hun gedrag wordt niet op de eerste plaats gemotiveerd door inkomen, sociaal prestige of persoonlijke arbeidsvreugde, maar vanuit
een (expliciet of impliciet) als belangeloze betrokkenheid ervaren houding. Wanneer een dergelijke motivatie niet wordt onderkend en adekwaat tegemoet getreden,
kan zij, bij conflict, omslaan in een bijzonder hardnekkige vijandigheid die doof is
voor redelijke argumenten of juridische uitspraken. Ook hij arbeid die een beroep
doet op persoonlijke inzet, zoals werk in het onderwijs of de verzorgingssector,
bestaan dikwijls fricties tussen die persoonlijke inzet en deregels van het arbeidscontract.
In de sociale werkelijkheid zijn dus sporen van belangeloosheid te vinden.
Maar onderzoek naar deze vorm van liefde brengt specifieke problemen met zich
mee. Om inzicht te krijgen in de kenmerken van de liefde is een pendelbeweging

van de empirie naar de teksten van politiek filosofen waar het tot nu toe over ging
onmogelijk. Om de met Thevenot ontwikkelde methode van het pendelen tussen
empirie en teksten trouw te blijven, moet Boltanski dus een beroep doen op de oudere Griekse en Romeins-christelijke traditie en aannemen dat deze nog steeds op
een herkenbare manier doorwerkt in het gedrag van de hedendaagse mens.
De klassieke traditie kent verschillende concepties van liefde en de Griekse taal
heeft daar ook verschillende begrippen voor, philia, eros en agapÃ¨ Boltanski behandelt de eerste twee kort. De philia, doorgaans vertaald als vriendschap, is wederkerig en gebaseerd op gelijkheid tussen de partners. De drijfveer van de
vriendschap kan, aldus Anstoteles die dit begrip uitgebreid gethematiseerd heeft,
gemeenschappelijk plezier zijn of gemeenschappelijk belang of een gezamenlijke
gerichtheid op het goede. Bij de erotische liefde speelt het erotische verlangen de
hoofdrol. Dit verlangen 1s de uitdrukking van een gemis en van een gevoel van
onvolledigheid. Boltanski schetst in vogelvlucht hoe de constructieve en de destructieve kracht van deze liefde sinds de beschrijving die Plato ervan gaf, in nieuwe theorieÃ«steeds weer is hernomen, in de moderne tijd onder andere door
Schopenhauer en Freud. De agapi? ten slotte is vooral onder invloed van het
christendom verder uitgewerkt. Het gaat hier om liefde zonder maat of berekening.
Het is precies vanwege dit aspect van belangeloosheid dat de sociale wetenschappen deze vorm van liefde niet serieus konden nemen. De uitdaging voor Boltanski
om dat wel te doen is daardoor des te groter.
Net als rechtvaardigheid leidt aga@ tot omgangsvormen anders dan die van de
dwang of het contract. Rechtvaardigen echter geschiedt door te verwijzen naar een
gemeenschappelijk geaccepteerde maat en houdt de gelijkheid in het oog. De aga@
neemt een kortere weg. Zij rekent en vergelijkt niet, maar geeft zonder iets terug te
vragen. Precies vanwege dit kenmerk vormt zij een probleem voor filosofie en
wetenschap. Belangeloze liefde staat op gespannen voet met redelijkheid. Daarom
is ze door filosofen idealistisch of utopisch genoemd, door sociale wetenschappers
als ideologie bekritiseerd en hebben zelfs theologen haar als eschatologisch afgedaan. Deze precaire theoretische status mag echter volgens Boltanski geen reden
zijn om niet na te gaan of de mensen die wij in het alledaagse leven tegenkomen,
zich wellicht af en toe in een toestand van aga@ bevinden en zonder berekening
zijn.
In zijn uitleg van de agapÃneemt Boltanski, geleid door onder andere Kierkegaard en Bultmann, w e e kenmerken uit de christelijke, nieuw-testamentische traditie over, een formeel en een inhoudelijk. Het formele kenmerk is dat de agaph
zich onttrekt aan een argumentatief discours. Het taalgebruik van de liefde is niet
argumentatief en niet zelf-referentieel. Dat heeft belangrijke consequenties voor de
relatie tussen de theorie van de liefde en praktijk van mensen 'in een toestand van
liefde'. Omdat liefde zich niet laat uitdrukken in een rationele taal, kunnen mensen
zich er niet op beroepen. Zodra men zegt 'ik handel uit belangeloze liefde' is de
werkelijkheid van de belangeloosheid vervlogen. Liefde is dan ook niet verbonden
met een gemeenschappelijk weten dat kan helpen om een accoord te sluiten. De
aga@ verzwijgt zichzelf. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de praktijk van alledag. Dat liefde niet argumentatiefis, betekent ook dat ze zich niet in theoretische
taal laat vatten. De liefde heeft een parabel-taal nodig. In parabels is het mogelijk

onwaarschijnlijke conclusies en extravagante antwoorden aan te dragen als ontknoping van een geÃ«nsceneerverhaal. De parabels in het Nieuwe Testament,
maar ook sommige heiligenverhalen, zoals die over Fransiscus van Assisi, zijn
daar een voorbeeld van. De verhalende taal van de parabel is de communicatievorm
bij uitstek van de agapÃ¨
Wat de inhoud betreft valt het accent op de niet berekenende instelling, op de
genereuze houding die het hart vormt van de agapÃ¨De agapÃuit zich in een houding van belangeloos geven. Ze gaat niet uit van wederkerige gelijkheid en komt
niet voort uit verlangen. De agaph handelt uit overvloed. Ze richt zich tot de naaste,
wie dat ook moge zijn: onderscheidingen tussen familie, vrienden, en de anderen
zijn voor haar irrelevant. De agapk is bovendien altijd konkreet. Daarin onderscheidt ze zich van het altruÃ¯smdat in de negentiende eeuw opkwam als moreel
principe ten aanzien van 'de mensheid'. AltruÃ¯smpast in een morele handelmgstheorie: het valt te rechtvaardigen. De daden van de agaph echter zijn gratuit en genereus. De agap5 rekent niet, vergelijkt niet, en handelt steeds in het heden omdat
ze niet buiten de konkrete daad zelf treedt.

VII. Waarin aan alles een einde komt
Er blijven genoeg vragen over. Of het niet ook over demoeder- dan wel ouderliefde zou moeten gaan, die nu in een voetnoot wordt afgedaan. En of Boltanski's
volgende hoek vol zal staan met uit de monden van 'gewone mensen' opgetekende
parabels, of hoe hij eigenlijk denkt verder te gaan. En of het onderzoek dat ThEvenoten Boltanski animeren het ook kan stellen zonder het formalisme dat het zo
nauwkeurig omschrijven van de zes rijken met zich meedraagt. En of het buiten
Frankrijk kan leven. En waar het dan heen gaat.
Dit is geen stuk voor een conclusie. We hebben een overzicht willen geven van
het werk van twee interdisciplinaire auteurs, die als weinig anderen filosofie en
empirisch onderzoek weten te combineren, ter inspitatie voor Krisislezers die iets
vergelijkbaars proberen. We hebben geprobeerd duidelijk te maken dat er in het
werk van Boltanski en ThÃ©venoallerlei lijnen worden uitgezet die verassend zijn.
Maar tegelijk kwamen er in de loop van de gesprekken die we voerden steeds meer
vragen naar voren. Ook die hebben we u niet willen onthouden. Zou vragen
stellen, nietkritisch, niet rechtvaardigend, maar ook niet statisch en conservatief,
een geschikte manier van spreken zijn?

"Metrode oren heb ik zitten lezen, einde/@ weer iets begeesterends."
[inspiratie]

"Hetis ook leuk om een aanleiding te hebben om bij elkaar te komen. Anders
zie je mekaar nooit, al ben je buren." [huiselijk]
"DeSwaan heeft me trouwens al drie jaar geleden aangeraden Boltanski te
lezen. " [faam]
"Watmeer aandacht voor de manier waarop gewone mensen rechtvaardigen,
zou ook de Nederlandse verhoudingen wel eens ten goede kunnen komen."
[burgerschap]

de poussiÃ¨r blanche *. Et comme Piaget lui demande de raconter
une hisioire signifiant la m6me chose que Ie proverbe, i'enfant

i$snrd :is s ~ i n sde
?[oquxâ€ \nu contraint

"Met het huidige gebrek aan theoretische heulen is er bovendien vast vraag
naar." [markt]
'Je moet wel verschrikkelijk veel tekst lezen voor je het punt te pakken hebt.
Maar ik kan ze goed gebruiken voor mijn proefschrift." [industrieel]
"Ik weet niet hoe ik het zeggen moet. Het zou een heel verhaal worden. Het is
net als met...ik bedoeL.kennen jullie het verhaal van..." [agapk]
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