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1

VOORWOORD

In dit proefschrift wordt een overzicht geboden van de ontwikkeling in
het oeuvre van Alain Touraine. De nadruk valt daarbij niet zozeer op de
meer inhoudelijke theoriedn en bijdragen van Touraine (zoals de these
over de post-industri6le samenleving, de controlevakbeweging, het nieuwe
arbeidersbewustzijn, de vermaatschappelijkte staat e.d.) maar op het
conceptu.ele. en...anolytische_k#del-waarbinnen hij deze theorieiEn heeft
ontwikkeld.

Begonnen als een arbeidssocioloog heeft hij zich van daaruit ontwik-
keld tot 66n van de toonaangevende macro-theoretici van dit moment.
Zowel als arbeidssocioloog dn als macro-theoreticus heeft hij grote bij-
dragen geleverd aan de sociologische theorievorming. Het interessante
daarbij is dat zijn_macrkthentie6n in hun diepste kern zeer nauw_yer-
bonden   ziin   met de wijze waarop hij, onder invloed  va   Friedmagn,  de
arbeidssociologie heeft gepraktiseerd. Vooral in zijn macro-socioloxie
heeft Touraine een eigen conceptueel arsenaaI 6n een eigen methodologie
ontwikkeld, waarin hij de tegenstellingen tussen functionalistische en
(ne6+narxisiische sociolggie definitiff poogt-te-_Qverwinnen. Daarnaast
heeft hij gep.robeerd om zijn theoretische en methodische visie over de
evolutie in de samenleving een empirisc» grpndslaite gey*n inzi-n on-
derzoeksprpgramma naar 'nieuy(e' socialebewegingen.

In dit proefschrift wordt de evolutie in het sociol gisch-denken van
__Touraine-blaotgelegd.enl  ommeotarieerd.

Als kader daartoe wordt allereerst ingegaan op de zgn. Franse socio-
logische traditie. Zonder aandacht voor de specifieke wijze waarop de
sociologie zich in Frankrijk heeft ontwikkeld, voor de bijzondere wijze
van institutionalisering van onderwijs en onderzoek in dit wetenschaps-
domein en voor de specifieke rol van de intellectueel in de Franse sa-
menleving, is het werk van Touraine niet goed plaatsbaar en begrijpbaar.
De _-1 is dan ook helemaal aan dit onderwerp gewijd en_flulgevIL.als
achkergrond waartegen  het  werk van Touraine  in - ijn  algempenheid_ in_
het slot van dit proefschrift zaljvorden akezeten zeintorpreteerd.

Dltol,ILvolgt  de_ ontwikkeling van Touraine van arbeidssosoloog  jay
zijn_eer.ste  proeve- yan   macro-sociologie, zoals neergelegd in 'Sogielggit
de l'Action'. In dit deel zal onder meer worden aangetoond dat zijn
historische handelingssociologie ontwikkeld is uit- en voortborduurt op
de inzichten die hij in zijn arbeidssociologisch onderzoek heeft opgedaan.

A
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Daarbij valt onder meer te denken aan zijn technisch evolutieschema van
industrie-arbeid en zijn dialectisch evolutieschema van het arbeidersbe-
wustzijn. Zijn macro-evolutieschema van de samenleving en zijn metho-
disch handelingsperspectief volgen in grote lijnen de schema's en postu-
laten van zijn arbeidssociologie. In deel III staan zijn theoretische
hoofdwerken na 1970 centraal met name 'Production de la Soci6t6' en
'La Voix et le Regard'. In deze werken wordt gepoogd een nieuwe con-
ceptuele en methodische systematiseringsgrondslag te leggen onder zijn
macro-historische handelingssociologie. Dit wordt gecompleteerd met de
ontwikkeling van een eigen sociologische onderzoeksmethode (1'interven-
tion sociologique) welke volgens hem bij uitstek geschikt is om het
vraagstuk van de produktie van de samenleving empirisch onderzoekbaar
te maken. Deze onderzoeksmethode is toegepast in een aantal onderzoe-
kingen op het gebied van sociale bewegingen (anti-kernenergiebeweging,
arbeidersbeweging, studentenbeweging e.d.). Al deze onderzoekingen zijn
onder meer opgestart ter beantwoording van de vraag welke sociale
beweging in de post-industri le samenleving de rol zal overnemen van die
van de arbeidersbeweging in de industriele samenleving.

Na een algemene evaluatie van zowel deze nieuwe systematiseringspoging
als ook het daaruit ontwikkelde onderzoeksproced6, zal in het slot van
het proefschrift ingegaan worden op de betekenis van Touraine voor de
sociologie meer in het algemeen en zal hij worden geplaatst binnen de
specifieke context van de 'Franse traditie' van sociologiebeoefening.

Dit proefschrift is tot stand gekomen in een periode waarin zich in mijn
leven nogal een grote structuurbreuk heeft voorgedaan. Aanvankelijk liep
alsgevolg daarvan de motivatie om dit project af te ronden sterk terug.
Uiteindelijk bleek het geconcentreerd schrijven aan een moeilijk en vaak
abstract onderwerp als het onderhavige toch een zekere therapeutische
waarde te hebben. Dit proefschrift symboliseert voor mij dan ook zowel
de afronding van een levensperiode als het hoopvolle begin van een
nieuwe toekomst.

Hoewel dit werkstuk geboren is uit een individuele worsteling met de
vaak weerbarstige en soms moeilijk te doorgronden gedachtenwereld van
Touraine - en alle mogelijke onvolkomenheden daarom slechts op mijn
conto kunnen worden bijgeschreven - is de schrijver veel dank aan zijn
promotor prof. dr. J.J.J. van Dijck verschuldigd. Niet alleen vanwege het
feit dat hij mij op het spoor van dit onderwerp heeft gezet maar meer
nog omdat hij mij juist op tijd gered heeft van een te eenzijdigde
anglo-saksische wetenschappelijke ori6ntatie. Het is mijn overtuiging dat
de sociologie meer van haar vroegere 'grandeur' zou kunnen herwinnen
wanneer zij zich wat meer zou openstellen voor de grotere spiritualiteit
die onze Franse collega's in hun vakbeoefening ten toonspreiden. De
francofiele ori6ntatie van mijn promotor zal denk ik van blijvende in-

A
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vloed zijn op mijn verdere wetenschappelijke ontwikkeling. Daarnaast
heeft zijn houding, die gekenschetst kan worden als een mengeling van
zorg, begrip en ongeduld op de kritieke momenten steeds voor een goede
stimulans gezorgd om deze taak tot een goed einde te brengen. Zijn
persoonlijke en wetenschappelijke steun zijn voor het schrijven van dit
proefschrift van grote waarde geweest.

Mijn dank gaat verder uit naar drs. R. Picavet die zo vriendelijk is
geweest enige Italiaanse teksten met mij door te nemen. Ook Mike Na-
was, die bereid is geweest mijn in 'steenkolen-Engels' gegoten summary
taalkundig te corrigeren, ben ik zeer erkentelijk. Tenslotte wil ik Ma-
rianne Mertens complimenteren met de enorme snelheid en accuratesse
waarmee zij mijn teksten uiteindelijk "drukklaar" heeft weten te maken.
Wie mijn handschrift kent weet dat dit als een bijna ongelooflijke pres-
tatie moet worden beschouwd.



4

DEEL I. EEN INTELLECTUEEL KADER: SOCIOLOGIE 1N
FRANKRIJK

Inleiding

In dit deel wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de
sociologie in Frankrijk. De nadruk valt daarbij op wat naar mijn mening
als kenmerkend moet worden beschouwd voor de Franse sociologie. Het
bevat dus geen uitputtend overzicht van allerlei stromingen en hoofdfi-
guren met hun werken. Hiervoor verwijzen wij naar andere studies waar-
onder voor Nederland gewezen kan worden op een recente publikatie van
Heilbron (1). De bedoeling van dit deel is inzicht te geven in de Franse
sociologische wereld, waarbinnen Touraine inmiddels tot 66n van de
belangrijkste hoofdfiguren is uitgegroeid.

Daartoe wordt in de eerste twee hoofdstukken de ontwikkeling van
de Franse sociologie v66r en na de Tweede Wereldoorlog besproken. In
het derde hoofdstuk wordt apart ingegaan op de Franse arbeidssociologie
als de basisdiscipline van waaruit Touraine zijn ontwikkeling naar alge-
mene sociologie heeft ingezet.
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HOOFDSTUKI

VAN SOCIOLOGISTISCHE MYSTIEK NAAR SOCIOLOGISCHE
DOGMATIEK

Met Durkheims bekleding van de leerstoel sociologie aan het begin van
deze eeuw, kan Frankrijk er zich op beroepen niet alleen in de persoon
van Comte de naamgever van deze wetenschap te hebben geleverd, maar
ook 66n van de landen te zijn, waar voor het eerst_de__ppciologie_-als
zelfatandige_discipline -Ap- univermitair  niveau. fecd.-&€inBSitulignBliMerd

(1). Het is ook Durkheim geweest, die in Frankrijk niet alleen institu-
tioneel maar ook .inhoudelijk_Ban_deze, toendertijd met veel argwaan
bekeken, dissipline_-een  systematische  basis. heeft verschaft:  een_ syste-
matiseringdis_ tqtde  Tweede_ Wereldoorlog bepalend  zou zijn. voor  de

pijze_waarop- de- sociologie in Frankrijk zou worden bedreven.   De   be-

noeming van Durkheim kan beschouwd worden als het eindpunt van een
overigens al zeker een eeuw durende wordingsgeschiedenis van deze
discipline in Frankrijk en als het beginpunt aldaar van de ontwikkeling
van de sociologie tot een wetenschap met een eigen identiteit. Het is
vanuit deze overwegingen alleszins legitiem de geschiedenis van de
Franse sociologie aan te laten vangen met deze ook buiten de Franse

landsgrenzen erkende 'klassieker'.
Het is niet de bedoeling uitgebreid in te gaan op het omvangrijke

oeuvre van Durkheim. De nadruk zal hier uitsluitend worden gelegd op
de achtergronden en specifieke kenmerken van de Durkheimiaanse socio-

logische benaderingswiize  en de gevolgen  die  dit heefLgehad  voor _de
ontwikkeling van de so.ciologie in Frankrijk.

Allereerst merk ik op dat de_sociologie. _van Durkheim betchouwd kan
P(orden als sle neerslag_yan een bewust streven naar systematisering op
rationeel-empirische gropdslag_ van sociale inzichten en opvattin5en zoals
deze na de Franse Revolutie in zeer onderscheiden toonzettingen zijn
geventileerd (2). Bedoeld wordt  hier de binnen het Franse sociale denken
overwegende teneur van relativering  om  niet te spreken van.afkeerian
het.in ividualistische-emancipatiestreven, zoals ideuel in gang gezet door
Verlichtingsfilosofen' als Descartes en Voltaire en.praktissh geconcreti-

seerd in de. maatschappelijke orde tijdens en deels na de Franse Revolu-
tie. 'Terminer la revolution' vormde de slogan, waaronder de verschil-
lende maatschappijbeschouwers zich lieten verenigen, en waarbij met
name  gewezen  werd op de_gevaleB_van  Ingleel _verval,  sociaal-jsolement
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en individueeLsgoisme, die Irankrijk in hun ogen sinds de Revolutie
zolidaWb ilieigen.

Vond deze kritiek allereerst uitdrukking in een nostalgisch verlangen
naar de maatschappelijke situatie van v66r de Revolutie (de aristocra-
tische aanzetten   van de sociologie in Frankrijk: de Bonald  e.a.);   in   het
midden van de vorige eeuw werd deze kritiek in meer optimistische
(utopische) termen gegoten. De opvatting brak toen door dat deze fase
wel eens een noodzakelijk te doorlopen stadium zou kunnen zijn binnen
een niet te stoppen evolutieproces naar een betere maatschappij (Saint-
Simon, Comte, Proudhon e.a.). Ten tijde van Durkheim is deze kritiek
(mogelijk vanwege het uitblijven van dit verwachte evolutieproces) weer
in een negatief felle toonzetting veranderd. Deze periode kan azorden
beschquwd.als het hoogtepunt van kritiek op het idedle en maatschappe-
lijke effgqed van de Verlichting en Revolutie. Volgens Jonas domineert
dan de opvatting, dat deze fase in de maatschappelijke ontwikkeling niet
langer kan worden uitgelegd als een antithese die door een dialectisch
proces kan worden ontstegen  (3).  Neen,  zij moet daarentegen beschouwd
worden als een anathema: als een voor Frankrijks toekomst dodelijke
vergissing. Om deze historische vergissing weer recht te zetten, dient
niet het natuurlijke verloop van de geschiedenis te worden afgewacht.
Door middel van een bewuste politiek van hernieuwde morele bezieling
moet daarentegen de als natuurlijk veronderstelde onderschikking van het
individu aan de organische totaliteit worden hersteld. In de geschriften
van destijds zeer invloedrijke auteurs als Bergson, Sorel en Le Bon,
wordt daarbij  een fel verzet aangetekend tegen het rationalisme  (4).  Dit
rationalisme zou onder meer:
-niet bij machte zijn de maatschappelijke realiteit en superioriteit van
het bovenindividuele te vatten, omdat dit hoofdzakelijk bepaald wordt
door een slechts intuitief te begrijpen oerkracht ('1'6lan vital': Bergson);
-verantwoordelijk moeten worden gesteld voor de steeds verder om zich
heen grijpende decadentie in de samenleving door de verheerlijking van
de individuele subjectiviteit (Sorel);
-ontkennen dat de maatschappelijke ontwikkeling gedragen wordt door
massa's, die niet door de rede worden beheerst maar door spontane,
instinctieve en emotionele krachten (Le Bon).
Dit afwijzen van het rationalisme bracht hen zowel tot de opvatting dat
de maatschappii niet door een rationele benaderinzswiize kan worden
geanalyseerd,   als   ook _tet _de   overtuiging_dat _een dergelijke wetenschap
geen bijdrage kan levergn a» de 490-r -hgo Kewenste maatschappeliikA
vernieuwing. Het bovenindividuele, sociale gebeuren zou zich daarvoor te
veel aan het rationele voorstellingsvermogen onttrekken. Het wetenschap-
pelijk bezig zijn op dit probleemveld diende zich noodgedwongen te
beperken tot het aandragen van niet empirisch te onderbouwen argu-
menten en inzichten die de superioriteit van het 'maatschappelijke' ge-
loofwaardig moesten maken. Het intellectuele steunpunt daarvoor werd
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gevonden in de eenvoudige klassieke assumptie dat het geheel nu eenmaal
meer is dan de delen en tevens op de mystieke opvatting dat de maat-  i
schappelijke realiteit in wezen onherkenbaar en in duisternis is verbor-  i
gen. Rationeel-empirische wetenschapsbeoefening werd daarmee als een
vorm van intellectuele 'overmoed' aan de schandpaal genageld. Volgens  4
Sorel steunde dit zelfs op een gedachtegoed dat verantwoordelijk moest
worden gesteld voor de morele en sociale degeneratie van de Franse
samenleving. Zoals Jonas treffend opmerkt, neemt zo de wetenschapsbe-
oefenaar de rol op zich van een moderne magiur, die met de juiste be-
zweringsformules de maatschappelijke realiteit uit haar niet rationeel te
doorgronden duisternis en mystiek kan tillen   (5).    Deze ten tijde   van
Durkheim dominerende benaderingswiize wordt door dezelfde auteur dan
ook betiteld als een proeve van sociologistischp mystiej,_waarbinnen de
mogelijkheid van een rationele maatschappijanalyse pertinent werd afge-
wezen. In deze spiritualistische benadering was ook nauwelijks plaats
ingeruimd voor een structurele analyse van de maatschappelijke dyna-
miek. Men bleef wat dit betreft steken in het beschouwen van de maat-
schappelijke ontwikkeling in haar morele dimensies, welke overwegend
stoelde op de bezorgdheid dat in de maatschappelijke orde de traditio-
nele, sociaal verplichtende waarden geen moderne vertaling zouden heb-
ben gevonden. Daarbij werd de maatschappelijke werkelijkheid dualistisch
uiteengelegd: het sociale versus het individuele. Het sociale werd veron-
dersteld moreel superieur te zijn aan het individu. Hierdoor werd het ook
niet nodig bevonden concreet aan te tonen hoe deze sociale werkelijk-
heid het individuele handelen dan wel zou beinvloeden. De analyses kon-
den vanuit deze conceptualisering dan ook niet meer zijn dan nogal
normatief beladen speculatieve argumentaties. Deze kwamen niet veel
verder dan een verdediging van de morele verplichting van het individu
zich te onderschikken aan een opnieuw te creoren gemeenschap.
Hiermee raken we aan een sinds de Revolutie zeer sterke bovenstroom in
het denken over de maatschappelijke ontwikkeling binnen de Franse,
vooral door filosofen gedomineerde, intellectuele wereld. Ten tijde van
Durkheim vond die zijn finale bekroning in het werk van bovengenoemde
auteurs, maar hij zou zijn krachtige nawerking nog tot aan de Tweede
Wereldoorlog weten te behouden. Ik doel hier op de eenzijdige preoccu-
patie ten aanzien van het maatschappelijk gebeuren als een probleemveld
van overwegend morele aard. De Franse Revolutie en haar maatschappe-
lijke gevolgen werden vooral begrepen in termen van een ideiel verande-
ringsproces los van haar structurele inbedding. Het is opvallend hoe
weinig plaats er binnen dit denken was ingeruimd voor het tfaceren van
feitelijk structurele veranderingen, waarvan we gerust kunnen aannemen,
dat deze ook de Franse samenleving in de vorige eeuw niet onberoerd
hebben gelaten (6). Hierbij moet vooral gedacht worden   aan de indus-
triile transformatie van het economische en maatschappelijke bestel. Van
auteurs, die zich wel enigszins rekenschap gaven van deze nieuwe indus-
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trieel-technische context (zoals Proudhon, Comte e.a.), is het opvallend
dat zij geen sociologische betekenis wisten toe te kennen aan de snel in
omvang toenemende werknemersklasse en haar organisaties. Proudhon
kwam wat dat betreft niet verder dan een cultuurpessimistische beschou-
wing over het door hem betreurde verval van de traditionele ambachts-
wereld van meesters en gezellen. Comte zag onder meer als hdt kenmerk
van de nieuwe industri6le samenleving de opkomst van een nieuwe bur-
gerlijke elite van bankiers en ondernemers zonder daarbij ook maar een
poging te ondernemen de maatschappelijke realiteit van de nieuwe klasse
van werknemers in de analyse te betrekken. Wat dit betreft kon er in
Frankrijk gesproken worden van een blinde vlek in de wetenschappelijke
benadering van het maatschappelijk gebeuren, hetgeen nogal contras-
teerde met de opkomende maatschappij-analyses in andere Westeuropese
landen als Duitsland en Engeland. Door het niet of nauwelijks in de
beschouwing betrekken van maatschappelijke veranderingsprocessen en
het in samenhang daarmee analytisch localiseren van nieuwe voor de
samenleving dominante sociale groeperingen, konden deze maatschappij-
analyses ook niet meer zijn dan spiritualistisch aandoende theoretische
vingeroefeningen. Deze waren daardoor niet alleen vervreemd van de
maatschappelijke realiteit zelf, maar bovendien ook nog aanmatigend in
die zin dat zij wel een moreel appal tot maatschappelijke integratie
voorhielden aan de als niet-geinstitutionaliseerd begrepen massa van
werknemers, zonder daarbij rekening te houden met de nieuwe maat-
schappelijke samenhangen waarbinnen deze 'massa' functioneerde.

Met het bovenstaande is globaal het ten tijde van Durkheim overheer-
sende denken ten aanzien van het sociale gebeuren getypeerd. Hierbinnen
moest de sociologische benaderingswijze van Durkheim zich ontploooien
c.q. waarmaken. Het uiteindelijke succes van zijn poging een wetenschap-
pelijke sociologie te vestigen en de doorslaggevende invloed van zijn
specifieke benaderingswijze op de sociologiebeoefening tot de Tweede
Wereldoorlog kan tot een tweetal factoren worden herleid:
a.Allereerst door in de materi6le objectbepaling nauw aan te sluiten bij
de destijds dominante wijze van thematisering van het maatschappelijke
gebeuren;

b.Vervolgens de door hem gevoerde strategie van universitaire institu-
tionalisering en de daarmee gepaard gaande cohesieve 'clustervorming'
van sociologiebeoefenaren.

ad a. Durkheim heeft zich in de objectbepaling van de sociologie niet
geheel los kunnen (of willen, zie onder ad b) maken van de wijze waarop
'het sociale' in zijn tijd overwegend werd geproblematiseerd. De grote
vernieuwing die Durkheim in dit thematiseringsproces aanbrengt is de
concretisering van het sociale totee  _empirisch-verifieerbare dimensie.
S-osiglogie ig voor Durkheim de wetenschap van (» sociale feiten. De
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term feiten geeft daarbij uitdrukking  aan de mogeliikheid  dezf op_ een
rationeel-empirisch-e_wlize_te bestuderen. Daarbij wijkt Durkheim sterk af
van de toen dominerende benaderingswijze en bouwt hij voort op de
grondslagen van de Franse 'rationalisten' die wat betreft het sociale
denken al krachtig vertegenwoordigd waren in het werk van onder an-
dere Saint-Simon en Comte.

Toch is er in het werk van Durkheim een zekere paradox te onder-
kennen. In zijn conceptualisering van de sociale feiten blijft hij namelijk
wel 'steken' in de assumptie van het duale karakter van de maatschappe-
lijke realiteit (inclusief de stelling dat het sociale van nature superieur
is  aan het individu), zonder echter tevens  af  te  zien  van de mogelijkheid
dit spanningsveld op empirisch verifieerbare wijze te kunnen bestuderen.
Daardoor wordt de sociologie door Durkheim in een sterk polemiserende
verhouding getrokken ten opzichte van de andere geesteswetenschappen
met  name de filosofie. Tevens blijft zij daarmee  ook een gevangene _«n
de conceptie van het sociale als een zelfgtandige, onaf ankelijke enEiteit.
Hij gaat daarin zelfs nog een stap verder door ervan uit te gaan, dat
niet alleen het individu aan het sociale ondergeschikt is, maar dat zelfs
de sociale werkelijkheid de uiteindelijk werkzame en verklarende oorzaak
is van het individuele gedrag. Sociale feiten worden daarmee tot een
dwingende macht verheven en de sociale dimensie wordt als een bijna
niet te doorbreken maatschappelijk keurslijf geponeerd. De als eenzijdig
veronderstelde disciplinerende en gedragsvormende werking van sociale
feiten wordt daarmee tot de focus gemaakt van de sociologie. De dualis-
tische maatschappij-conceptie brengt Durkheim er bovendien toe deze
sociale dimensie als een qua aard onveranderlijke en boven de historie
staande wetmatigheid te verstaan. De inhoudelijke werking van sociale
feiten is tijdloos en voor elke samenleving ongeacht de historische situa-
tie identiek. Het cruciale verschil is gelegen in de uiterlijke verschij-
ningsvorm die zij concreet kunnen aannemen. Het sociale_is_daarmee_lot
een absolute dimensie Keworden.  die  niet_alleen  de  totalemb,Ach-appe-

luke realiteit- omvat en verklaart _maar bovendien  niet open staat  voor
kwalitatieve veranderingen. Het oeuvre van Durkheim staat dan ook
vooral in het teken van de poging de diverse uiterlijke verschijningavor-
men van het 'universeel-sociale' empirisch te belichten (o.m. zijn studie
over de maatschappelijke arbeidsverdeling). Daarnaast  wil hij aantonen
hoezeer uiterlijke - (w.0. zelfs zelfmoord) en innerlijke gedragingen (als
tijd- en ruimtebeleving, religiositeit en moraal) onder de macht van
sociale instituties functioneren. Vanuit deze doelstelling zal het duidelijk
zijn, dat het empirisch onderzoek een wat afgeleide betekenis krijgt
toebedeeld. De nadruk ligt op theorie-ontwikkeling, waarbij het empirisch
onderzoek niet bedoeld is om tot een theoreische efleidins te komen,
maar_omgekeerd hoe de theorie met empirische voorbeelden kan worden

gesta,fd. Daarbij wordt vooral gesteund op reeds bestaande ethnologische
onderzoekingen, omdat juist in primitieve samenlevingen de universeel
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geachte werking van het sociale het meest zuiver kan worden gedemon-
streerd.

Met het bovenstaande moge voldoende geillustreerd zijn, hoe sterk Durk-
heim in_ziin objecthepaling_xan-de sociologie aansloot bij de toenmalige
sociaal.wetenschappelijke tijdgeest. -Het aloude morele app61  op  maat-
schappelijke integratie en invoeging van het individuwerd daarin tot een
sociologisch dogma verheven. Dit kon bovendien door de sociologische
welenschap vanuit empirisch-rationele grondslag worden gelegitimeerd.
Voordat wordt ingegaan op de gevolgen die dit heeft gehad voor het tot
ontwikkeling komend 'sociologiebedrijf in Frankrijk moet wel worden
vastgesteld dat Durkheim daarmee in het hart wist door te dringen van
het destijds overheersende wetenschappelijke 'discours'. De toenmalige
aard en structuur van het Franse intellectuele- en universitaire milieu in
aanmerking nemend, kon dit echter als een minimale voorwaarde worden
beschouwd om uiteindelijk een academische erkenning van deze discipline
te kunnen realiseren.

ad b. Toen Durkheim zijn geslaagde poging ondernam het vak sociologie
een officieel steunpunt te verschaffen binnen het universitaire onderwijs,
was de tijd in Frankrijk daarvoor wel min of meer rijp. Zowel binnen de
nationale politieke besturingskaders als het intellectuele milieu was er
sprake van een toenemende belangstelling voor de sociale wetenschappen.
Er werd dan ook druk uitgeoefend om tot een officiele academische
erkenning te geraken van o.a. sociologie, psychologie en economie. Zowel
v66r als ten tijde van Durkheim waren er overigens al verschillende
pogingen ondernomen (zij het vanuit zeer onderscheiden motieven en
opvattingen) om tot een zekere verzelfstandiging van het sociale weten-
schapsterrein te geraken. Genoemd kunnen worden de overigens onderling
sterk rivaliserende aanzetten van Comte, Le Play, Quetelet, Worms e.a.
Al v66r Durkheim waren zij er in geslaagd een zekere officiale onder-
steuning voor hun wetenschappelijke activiteiten te verwerven en een
groep van getrouwe adepten om zich heen te vergaren met zelfs eigen
instituten en tijdschriften (7). Echter  niet  din  van  hen  is het gelukt  een
academische erkenning te verwerven en bijgevolg de sociologie een plaats
te verschaffen in het curriculum van de universiteit. Dat Durkheim dit
wel lukte is voor een deel terug te voeren op het feit, dat hij als per-
soon over die kwaliteiten beschikte, welke noodzakelijk waren om
enigszins tegemoet te komen aan de wetenschappelijke standaarden van
het toenmalige intellectuele en academische milieu   (8). Ter verduidelij-
king hiervan is het nodig wat dieper in te gaan op de aard van het
intellectuele milieu in Frankrijk en de rigide structuur van het universi-
taire onderwijssysteem: twee omgevingsfactoren die overigens tot op de
dag van vandaag nog steeds een grote invloed uitoefenen op het acade-
mische (en met name sociale) wetenschapsgebeuren.
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Ten tijde van Durkheim vertoont het intellectuele milieu in Frankrijk
naast een dichte geografische concentratie in Parijs een interne twee-
spalt. Dit komt onder meer tot uitdrukking in een dualistisch gestructu-
reerd onderwijssysteem. Zonder al te veel overdrijving kan er wat dit
betreft gesproken worden van een tweetal, in sociaal en ideologisch
opzicht, scherp van elkaar gescheiden milieus. Het ene milieu wordt
gevormd door de afgestudeerden van de 'elitescholen' (de 'Grandes Eco-
les'). Deze fungeren als opleidingsinstituut  voor de hogere besturingska-
ders van de overheid en het bedrijfsleven en zijn daarmee nauw ver-
bonden met de politieke en economische machtscentra. Het andere milieu
is wat kleurrijker en complexer van samenstelling. Als hoogste oplei-
dingsinstituut geldt binnen dit milieu de universiteit, waaraan met name
vanuit de nationale topkaders een veel geringere maatschappelijke status
wordt toegekend. Tussen deze beide werelden bestaat dan ook een
scherpe scheidslijn. Dit wordt nog versterkt door de onderscheiden
maatschappelijke recruteringsvelden van deze instellingen. Het universi-
taire onderwijs, waarbinnen de Sorbonne het hoogste prestige geniet,
biedt voor de studenten, afgezien van het onderwijs, nauwelijks zicht op
hoge maatschappelijke posities. Zij functioneert hoofdzakelijk als idn van
de socialisatieinstituten voor een intellectueel milieu dat vooral bij el-
kaar wordt gehouden door een zich afzonderen, om niet te spreken van
afkeer van de pragmatische wereld van economie en bestuur. Het is
vooral dit milieu dat in Frankrijk nog altijd wordt beschouwd ala de
wereld van de intellectueel in de ware zin des woords en dat zich vooral
fysiek concentreert in het 'Quartier Latin'.

Door Clark is dit district op de linkeroever van de Seine getypeerd
als een intellectuele- en artistieke smeltkroes waar 'writers, artists,
publishers, journalists, street-corner philosophers and would-be poets
worked and resided in the same area, forming a constantly arguing,
gesticulating, critizing audience, that would floot in and out cafes, caba-
rets and lectures'  (9).

Dit milieu vertoont bovendien een autarkisch en naar buiten toe ge-
sloten en elitair karakter, dat volgens Bourdieu en Passeron zelfs om-
schreven kan worden als 'a social republic of letters, a kind of kdine or
sometimes a lingua franca common to the novelist who discusses his
work in philosophical terms, the philosopher who delivers himself of
judgements on the novelist's art and the journalist who talks about
everything and everybody' (10). Treffend wordt in dit citaat de grote
mate van onderlinge communicatie geillustreerd tussen de verschillende
categorieiin intellectuelen. Hierdoor ontwikkelen zij zich tot een aparte
klasse van 'specialists in generality'   die in staat worden geacht hoogte
en liefst ook een oordeel te hebben over ontwikkelingen in zeer onder-
scheiden wetenschapsgebieden. Daarnaast moeten zij in deze smeltkroes
van ideedn en opvattingen bij zien te blijven en liefst ook zien voor te
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lopen op de elkaar in snel tempo afwisselende 'modes en stijlen'. Hoewel
naar buiten toe homogeen, wordt dit milieu wel gekenmerkt door interne
clustervorming, waarin groepen met behulp van politiek-ideologische
argumenten elkaar beconcurreren om het intellectuele leiderschap: een
strijd die overigens veelal wordt beslecht door middel van stylistische
differentiaties en symbolische revoluties.

Binnen dit milieu met zijn sterk wisselende modes wordt het hoogste
prestige toegekend aan de algemeen literair begaafde intellectueel ('le
savant') die zowel naar binnen als naar buiten toe een ethisch en poli-
tiek geweten vertolkt en daarbij een groot engagement aan de dag legt
voor actuele vraagstellingen. De mogelijkheid daartoe werd zeker ten
tijde van Durkheim met het wegvallen van de politieke repressie en
censuur na 1870, geboden en vond zijn hoogtepunt in de welbekende
'Dreyfuss-affaire'. Het is ook in deze periode dat de term 'intellectueel'
voor het eerst opkomt en als synoniem beschouwd gaat worden voor
degene die vanuit een literair-wetenschappelijk prestige zijn engagement
publiekelijk manifesteert. Zoals Bourdieu opmerkt is van hieruit groten-
deels het enorme prestige te verklaren van de filosofie en de filosofische
faculteit, aangezien zij de belangrijkste instituten vormden waarin de
toekomstige intellectueel op deze rol werd voorbereid 'with the aptitude
for giving total responses to total questions'   (11). Zij fungeerden  als  de
wetenschappelijke basis voor een niet aan een eng specialisme gebonden
deskundigheid. Bovendien werd in deze opleiding een zeer grote klemtoon
gelegd op het ontwikkelen van omgangsvormen, die tegemoet komen aan
de criteria van linguistische elegantie en uitdrukkingsvaardigheid.

Het zal duidelijk zijn, dat in een dergelijk gestructureerd milieu een
nieuw opkomende wetenschap als de sociologie zich op academisch niveau
slechts kon manifesteren, als ze zich zou richten naar de destijds domi-
nerende maatstaven van de academische filosofiebeoefening en bovendien
gedragen zou worden door een figuur die over voldoende gewaardeerde
kwaliteiten beschikte om ook in het intellectuele milieu erkenning af te
dwingen. Durkheim kwam hieraan meer dan voldoende tegemoet. Zo be-
schikte hij over voldoende theoretische virtuositeit en pretentie om de
sociologie op het platform te brengen van de 'briljante thesen' en zich
aldus op gelijkwaardige voet te mengen in de grote filosofische debatten
van zijn tijd. Bovendien demonstreerde hij een uitgesproken engagement
ten aanzien van de politieke controversen die toen binnen het
intellectuele milieu leefden. Deze kwaliteiten waren bovendien ook de
vereisten om binnen het toenmalige universitaire systeem de
institutionele voorwaarden te scheppen voor een succesvolle organisato-
rische verankering van de sociologie.

Met dit laatste raken we aan de toenmalige rigide interne structuur van
het Franse universitaire onderwijs, welke zich tot het einde van de
zestiger jaren goeddeels heeft weten te handhaven. Door Clark is deze
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structuur getypeerd   als een 'vicious circle of anti-innovation'   (12).   Dit
had vooral te maken met het feit, dat de filosofische- en letterenfacul-
teit hun functionele 'raison d'dtre' vooral vonden als examen- en selec-
tie-instituten voor leraren aan de 'lycdes' en aan de 'Ecole Normale
Supdrieure: De klemtoon lag dan ook overwegend op het ontwikkelen
van kwalificaties voor een succesvolle onderwijscarriLre en die in alge-
mene zin betiteld kunnen worden als het zich eigen maken van 'la cul-
ture gindrale:

Dit betekende, dat er niet alleen weinig behoefte bestond aan een
intern gedifferentieerd onderwijspakket, maar ook dat er binnen het
onderwijs geen ruimte werd gecrederd voor een training tot wetenschap-
pelijk onderzoeker. Deze training paste niet binnen de opleiding, omdat
zij zelfs als inferieur en daarmee als voorbehouden werd beschouwd aan
minder bekwame personen die niet tegemoet konden komen aan de hoge
standaarden van wetenschapsbeoefening. Al heel vroeg in de geschiedenis
van het Franse universitaire systeem heeft zich dan ook een institutio-
nele splitsing voorgedaan tussen wetenschappelijk onderzoek en onder-
wijs. Dit manifesteerde zich in de oprichting van aparte wetenschappe-
lijke onderzoekscentra naast en los van de universiteit. In dit verband
kan gewezen worden op de oprichting van de 'Ecole Pratique des Hautes
Etudes' aan het einde van de vorige eeuw, als uitvloeisel van een niet
geslaagde poging de universiteit te hervormen. Binnen dit instituut werd
ruimte geschapen voor wetenschappelijk onderzoek los van de institutio-
nele kluisters zoals die zich binnen de universiteit manifesteerden alsge-
volg van de aldaar prioriteit gegeven relatie met het middelbaar onder-
wijs. Deze splitsing als resultaat van een praktisch niet van buiten af te
doorbreken dominatie van de 'filosofische' standaarden van wetenschaps-
beoefening, betekende op zich weer een vrijbrief om binnen de universi-
teit deze wetenschapsopvatting nog sterker te laten doorwerken en mog-
elijk verzet daartegen in de kiem te smoren. Dit werd nog versterkt
door een ander institutioneel kenmerk van de Franse universiteit name-
lijk de informele clustervorming rondom de centrale leerstoelen aan de
Sorbonne.

De bekleders van deze leerstoelen worden door Clark getypeerd als
'patrons', die zich vanwege hun grote invloed op de carridre van afge-
studeerden niet alleen als intellectuele, maar ook als materilile broodhe-
ren konden manifesteren. In de woorden van Clark: 'The cluster was
generally organized around one or two incumbents of central chairs - at
the Sorbonne or, less often, the Colldge de France - who shall be refer-
red  to  as the patron(s). Most other members  were  in less central  posi-
tions, provincial university chairs, lycies, non-university teaching insti-
tutions, or especially in more recent years, various research institutes.
The cluster was integrated through several channels of which the most
visible and most commun means of identification, was often a journal.
Books might appear in a series directed by the patron for one of the
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leading publishing houses. When large scale research and research grants
grew more frequent, having a patron on leading review boards became
crucial for obtaining resources. But probably the most important mecha-
nism uniting the cluster was the patron's influence on the careers of
lower status members'  (13).

De informele structuur die zich hieruit ontwikkelde, impliceerde dat
'nieuwkomers' zich op een of andere manier moesten schikken in de
aldus vastgelegde en scherp bewaakte domeinen. Bovendien betekende dit,
dat een wetenschappelijke autonomie slechts bereikbaar was, wanneer
men  zichzelf tot 'patron'  van een nieuw cluster kon opwerken.  De domi- 2
nantie van de Durkheimiaanse sociologie is dan ook voor een groot deel
mede te verklaren uit de succesvolle universitaire strategie tot vestiging
van een eigen coherent netwerk aan de Sorbonne. Aangezien Durkheim
wat dit betreft zich niet kon beroepen op het traditionele mechanisme
van patronage (sociologie bleef slechts een bijvak en er kon bijgevolg
geen claim worden gelegd op onderwijsposten) werd het grondvlak van
dit sociologiecluster gelegd in het inspireren van talentvolle personen om
een sociologische analyse toe te passen op erkende traditionele weten-
schapsterreinen. De belangrijkste leden van dit cluster (met daarbij het
wetenschapsgebied dat zij beoefenden) zijn door Besnard in het navol-
gende diagram weergegeven (14).
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Het is mede vanuit de min of meer institutionele noodzaak tot cluster-
vorming binnen het universitaire milieu te verklaren, dat 'les Durkheim-
iens' een nogal brede objectdefinitie van de sociologie hanteerden, die
door opposanten als een vorm van wetenschappelijk imperialisme aan de
kaak werd gesteld (15). Het tijdschrift '1'Annie Sociologique' diende
volgens Besnard zelfs 'comme machine de guerre destinde A annexer des
territoires   que la sociologie peut occuper et exploiter'   (16).   Het   is  ook
hier waar de basis is gelegd voor wat lange tijd als zo kenmerkend voor
de Franse sociologie is beschouwd, namelijk dat zij 'does not consider
itself as an isolated discipline, working in its own specific field, but
rather as a method, or as a specific attitude toward human phenomena'
(17). Door Durkheim  en zijn adepten   werd deze methode positivistisch
ingekleurd rond de studie van 'les faits sociaux' die 'comme des choses'
konden worden bestudeerd. Daarmee verschafte hij de toenmalige sociolo-
gie zowel een eigen herkenbare identiteit, als ook een soort van weten-
schappelijke 'ideologie' voor een naar binnen toe sociaal - cohesief - en
naar buiten toe strijdbaar cluster van toegewijde leerlingen. Tevens
vormde dit wetenschapsprogramma met de daarin vervatte veronderstel- 4
ling dat het 'sociale' de superieure verklaringsbron vormt voor menselijk
handelen - ongeacht het maatschappelijk deelgebied waarop zich dit
manifesteert - een vervulling van de reeds door Comte gekoesterde wens,
dat de sociologie 'is the supreme human social science intended to
embrace and to crown the work of all other disciplines' (18). Hoewel
aanvankelijk succesvol als intellectueel integratiekader voor een cohe-
sieve aan deze 'verheven' zaak toegewijde groep van discipelen, bleek dit
programma allddn op den duur toch een onvoldoende basis te vormen om
de sociologie binnen de universiteit in institutioneel opzicht nog steviger
te verankeren. Gezien de niet helemaal volwaardige academische status
van het vak, bleef men verstoken van voldoende recruteringsmogelijkhe-
den van studenten en slaagde men er niet in een uitbreiding van leer-
stoelen te bewerkstelligen (19). Bovendien  viel  na  de  dood van Durkheim
in 1917 het sterk aan zijn persoon gebonden intellectuele leiderschap
binnen het cluster weg en ging zijn leerstoel aan de Sorbonne verloren.
(Pas in 1926 werd hij door Fauconnet opgevolgd.) De intellectuele con-
sensus onder de overblijvende 'Durkheimiens' werd nog sterker onder
druk gezet door opkomende meningsverschillen als gevolg van het feit,
dat velen in hun studies toenemend op de grenzen stootten van de v66r-
onderstellingen van de Durkheimiaanse benaderingswijze (20). Verder
dient het opkomende verzet van andere sociale disciplines tegen de hege-
monistische aanspraken van de sociologie op hun werkterrein niet onver-
meld te blijven, waarbij vooral de ethnologen onder aanvoering van
Levy-Bruhl en later L6vi-Strauss het voortouw hebben genomen. Met het
geleidelijk uiteenvallen van het cluster na ongeveer 1920 werd de weg
vrijgemaakt voor een aan betekenis winnende invloed van alternatieve
opvattingen omtrent sociologiebeoefening. Bovendien kan wat cynisch
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worden gesteld, dat het uiteenvallen van het cluster ook een institutio-
nele voorwaarde vormde om het besloten academische sociologiebedrijf
van zijn nationalistische clusters te ontdoen. Veel sociaal wetenschappers
die na de Tweede Wereldoorlog een toonaangevende rol zouden gaan
vervullen (en op hun beurt de spil zouden gaan vormen van nieuwe clus-
ters)   zwermden  in de dertiger jaren  over de wereld  uit en infiltreerden
de Franse sociologie na hun terugkomst met nieuwe intellectuele ge-
zichtspunten. Zo vertrokken o.a. Raymond Aron, Georges Friedmann, Jean
Stoetzel en L6vi-Strauss respectievelijk naar Duitsland, de USSR, de USA
en Brazili@. Bovendien kwam Georges Gurvitch vanuit Centraal Europa in     r
de dertiger jaren naar Parijs. Hij zou in het begin van de vijftiger jaren
een in theoretisch opzicht, weliswaar geisoleerde, toonaangevende rol  j
gaan spelen. Echter geen van allen slaagden erin om v66r de Tweede  £
Wereldoorlog (maar ook niet daarna) binnen de Franse sociologie een  /
dusdanig uniforme alternatieve intellectuele consensus tot ontwikkeling te   i
brengen, die zo kenmerkend was voor Durkheim en zijn navolgers. Bijge-   i
volg zijn ze ook niet in staat geweest de invloed van de Durkheimiaanse  </
conceptie van sociologiebeoefening volledig uit te wissen. Ondanks de
ook in Frankrijk geleverde kritiek is het theoretisch bouwwerk van /
Durkheim het intellectuele fundament gebleven waarop de Franse sociolo-  3
gie tot ver na de Tweede Wereldoorlog gedijde.                                                      {

=
De materidle systematisering en daaraan verbonden strategie tot aca-
demische erkenning van de sociologie door Durkheim hebben d  vggroor-

-lgse   Franse  sociologie een aantal specifieke_ kenmerken gegeven,  die  als
volgt kunnen worden samengevat:
1. Allereerst heeft de sociologie zich in--deze periode nauwelijks uit de

omarmink van de filosofie weterLte bevrijden. Door de organisato-
rische verankering van de sociologie binnen de filosofische faculteit
was deze dominantie een institutioneel gegeven. De sociologie diende
zich wel min of meer noodgedwongen aan te passen aan de binnen
deze faculteit overheersende standaarden van wetenschapsbeoefening.
Daarnaast lag deze dominantie ingebed in de kenmerken van de toen-
malige structuur en aard van het ruimere intellectuele milieu. Daar-
binnen werd aan de filosofie het hoogste wetenschappelijke prestige
toegekend en vormde het intellectuele referentiepunt binnen de mens-
en maatschappijwetenschappen.

Zoals Bourdieu en Passeron opmerken: 'it is not only because
French sociology is the heir to an ancient and glorious tradition of
philosophical speculation that it constantly rediscovers philosophical
stringency but, more profoundly, because the organization of the
intellectual field, through the permanence of its institutions and of
the models it holds in honor, imposes a special method of recrutment
and a special style of vocation, and emphazises to the mind the phi-
losophical significance of the most private preferences and the most
technical projects'  (21).
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Deze karakterisering welke door beide auteurs nog van toepassing
wordt verklaard voor de Franse sociologie in de jaren na de Tweede
Wereldoorlog, geldt a forti fiori voor de periode waarin de sociologie
nauwelijks als een gevestigde wetenschap kon worden aangemerkt en
haar maatschappelijke, universitaire en intellectuele erkenning nog
diende te veroveren. In deze pioniersstrijd waren de Durkheimianen
wel steeds gedwongen hun positie te bepalen ten opzichte van de
filosofie. Het is vanuit deze optiek ook begrijpelijk, dat zij juist op
die thema's de waarde van de sociologie poogden te demonstreren die
destijds het intellectuele en filosofische debat overheersten. De po-
ging een eigen identiteit te verwerven werd niet zozeer gevonden in
het aandachtsgebied sec, maar in het zich afzetten tegen de spiri-
tualistische benadering van dit aandachtsgebied ten gunste van een
empirisch rationele (welhaast subjectloze) benadering. De sociologie
van Durkheim was toen vooral gedwongen zijn filosofische positie te
bepalen ten opzichte van de toen heersende intellectuele mode: 'het
Bergsonianisme'. Hoewel de vertrekpunten en uitkomsten van zijn
sociologische analyse diametraal tegengesteld waren aan die van Berg-
son is het een bewijs temeer hoezeer de sociologie haar intellectuele
referentiepunten vanuit de filosofie kreeg aangereikt (22).

Het is vanuit de inhoudelijke -en_inalitutionele.Jabijheid_'_ yao_45
filosohe te verklaren, dat van begin af aan binnen de sociologie aan
theoretische virtuositeit en het ontwikkelen van briljante thesen een
grpot gewicht_yeEd toegekend. Hoewel dit op zich een zekere hinder-
nis vormde voor een brede ontwikkeling van het empirisch onclrz6ek,
verhinderde het aan de andere kant een kortzichtig empirisme zonder
theoretisth  Rader   (23).   Het   is   ook dit toegekende gewicht   aan   theo-
rievorming dat Bourdieu en Passeron aan het einde van de zestiger
jaren nog tot de cynische opmerking doet verleiden, dat net zoals de
Amerikaanse sociologie het slechte empirisch geweten kan vormen
voor de Franse sociologie, zo kan omgekeerd de Franse sociologie als
het slechte theoretisch geweten fungeren voor de Amerikaanse socio-

logie  (24).

2.  Een ander opyallend .kenmerk  van de Franse sociologie. in deze_pe-
riode is weI haar zeer ruime domeinbepaling. L6vi-Strauss spreekt in
dit-*erband van 'occupational smugness' en meer neutraal van luni-
versalisme' als karakteristiek voor de sociologie in Frankrijk (25). EenKlidelijk afgebakende grens ten opzichte van andere (opkomende)
sociale wetenschappen valt nog nauwelijks te trekken. Zoals eerder
gesteld is dit voor een deel mede te verklaren uit de structuur van
het Franse universitaire onderwijs en de daarbinnen circulerende
generalistische standaarden van wetenschapsbeoefening. Een mogelijke
rol speelt echter hier ook de (zij het niet hardop geformuleerde)
pretentie dat de sociologie de dominante positie van de filosofie zou
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kunnen gaan doorbreken en zelf de nieuwe moederwetenschap zou
kunnen gaan vormen voor andere om hun autonomie strijdende sociale
wetenschappen. Gezien de structuur van het academische milieu is dit
een belofte gebleven die zeker toen (nog) niet kon worden waarge-
maakt. Pollak merkt in dit verband op, dat de sociologie tot de Twee-
de Wereldoorlog in een soort van 'dubbele ondergeschiktheidspositie'
is  gemanoeuvreerd   (26).   Voor de topkaders  van de Franse natie  was
de filosofische faculteit een instelling die slechts op nederige maat-
schappelijke posities voorbereid en overwegend maatschappelijk on-
nutte denkers oplevert. Volgens de criteria van het intellectuele mi-
lieu werd aan de sociologie binnen deze instelling op haar beurt een
nederige status toegekend. Gezien de ideologische en organisatorische
tweespalt in het Franse hogere onderwijssysteem, betekende de insti-
tutionele inbedding van de sociologie binnen de filosofische faculteit
dat de sociologie op een grote afstand werd geplaatst van de econo-
mische en politieke machtscentra. Op zich betekende dit een garantie
voor een nauwe verbondenheid van de sociologie met het intellectuele
en literaire milieu, dat zich traditioneel afwijzend heeft opgesteld ten
opzichte van de economische en politieke machtscentra. Aan de an-
dere kant bracht dit wel met zich mee, dat de sociologie zich min of
meer afsloot voor onderzoeksthema's die btliten dit intellectuelemilieu
ali-reIeviint__werden beschouwd. Tot de Tweede Wereldoorlog bete-
klnde -dit een relatieve hindernis voor de ontplooiing van de sociolo-
gle op die maatsch Rfljike deelgebieden die later onder de noemer
vER -d-rbeid/,  bldtuurs- en organisatiesociologie zouden woEden   ge-
bracht.

3. Met het bovenstaande raken we aan een ander fundamenteel kenmerk
van de Franse sociologie tot de Tweede Wereldoorlog, namelijk de
eenzijdige klemtoon die gelegd werd op alg<eme 1 de actuele Franse
sifmenleving o*erstijgende stullies. De wijze waarop het studieveld
door 'les Durkheimiens' werd ingekleurd (met een uitgesproken voor-
keur van secundaire analyses van ethnologische studies van primitieve
samenlevingen) bracht met zich mee dat de actuele maatschappelijke
problematiek buiten het sociologisch aandachtsgebied werd geplaatst.
Wat dit betreft kan men het eens zijn zowel met de verzuchting van
Pollak dat wat de sociologie in deze periode aan theoretische diep-
gang gewonnen had aan maatschappelijke relevantie verloren is ge-
gaan, als met de opmerking van Levi-Strauss en Jonas, dat er in de
alledaagse praktijk een wel zeer grote spanning bestond tussen de
theoretische constructies en de concrete empirische dataverzameling
(27).
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4. Tenslotte kan gewezen worden op de geslotenheid van het Franse so-
ciologiebedrijf in deze periode, welke onder meer door Jonas  als
sterk nationalistisch en patriotistisch wordt betiteld (28). Volgens
deze auteur moet dit vooral worden gezocht in het feit, dat de socio-
logie wat de thematisering van het maatschappelijk gebeuren betreft,
aansloot bij het streven om het individuele emancipatieproces niet
alleen theoretisch te weerleggen, maar ook feitelijk maatschappelijk
een halt toe te roepen. Het overwegend conceptualiseren van de
maatschappelijke gevolgen van de Franse Revolutie als een ide6el en
moreel veranderingsproces, gevoegd bij het besef dat het hier een
specifiek Franse aangelegenheid betrof, moest er wel toe leiden dat
de sociologie als nauw verbonden werd beschouwd met het lot en de
toekomst van de Franse natie. Sociologie was in de opvatting van de
Durkheimianen dan ook geen neutraal-analytisch instrument, maar een
wetenschap die van levensbelang is voor de Franse natie. Niet voor
niets omschreef Durkheim zelf de sociologie als een Franse weten-
schap bij uitstek, die bedoeld is om een nieuwe (zij het wel rationele)
moraal te leveren.

Hoe dit ook verder ingeschat moge worden; nog meer bepalend
voor de relatieve geslotenheid van de Franse sociologie lijkt de in-
bedding in een intellectueel milieu te zijn geweest dat door Franse
auteurs zelf als autarkisch (Aron) en als tribaal (Bourdieu, Passeron)
wordt omschreven en waar Parijs als het intellectuele en artistieke
middelpunt van de wereld wordt ervaren (29).

Nog versterkt door de bijzondere aard van het Franse onderwijs
impliceerde deze structuur verder dat beoordelings- en referentie-
standaarden vooral aan het eigen interne gebeuren werden ontleend
en veel minder aan criteria en opvattingen die daarbuiten werden
gehuldigd. Ook wat dit betreft bleef de sociologie in deze periode
zich sterk conformeren aan de 'usances' van het algemene intellectu-
ele klimaat in Frankrijk.
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HOOFDSTUK 2

DE PERIODE VAN HOOGBLOEI EN CONSOLIDATIE

2.1. Inleiding

Uit het voorgaande hoofdstuk kunnen we onder meer de conclusie trek-
ken, dat de geschiedenis van de vooroorlogse Franse sociologie zich laat
beschrijven aan de hand van een drietal ontwikkelingskenmerken. Naar
onze opvatting is het specifieke karakter van de Franse sociologie in die
periode groteleels bepaald door:
a.       de 0-n-derschikking van deze discipline aan de filosofie,
b.__-de-clusterxorming_en het daarbij behorende patronagesysteem, en
c_._ _de .ppkomende institutionele tweespalt tussen onderzoek in buiten-

universitake orS jsaties en het onderwijs aan de universiteit.
Deze_drie aspecten zullen we als leidraad hanteren om enigszins orde te
scheppen in de beschrijving van de turbulente ontwikkelingsgang van de
Franje_sociologie_nA de catastrofe van de Tweede Wereldoorlog; een
ontwikkelingsgang die zich welhaast klassiek laat typeren in natuurlijke
geschiedenistermen van opkomst. hoogbloei en yerval.

2.2. Het buiten-universitaire onderzoek als broedplaats van de moderne
sociologie

Na de bevrijding ontmoette de sociologie in eerste instantie een voor
haar verdere ontwikkeling weinig stimulerende omgeving. Zowel het poli-
tieke als het intellectuele klimaat waren zodanig van aard, dat er nauwe-
lijks maatschappelijke steun te onderkennen was voor een versterking
van haar positie in het wetenschappelijke en academische bestel. Sociolo-
gie werd slechts als bijvak gedoceerd binnen de letterenfaculteiten en er
bestonden slechts drie aparte leerstoelen in de sociologie namelijk te
Bordeaux, Straatsburg en Parijs   (1). De academische sociologie bevond
zich dan ook in een institutioneel kader dat nauwelijks mogelijkheden
bood zich herkenbaar als autonome discipline te profileren. Bovendien
werd de academische sociologie in deze periode volstrekt vereenzelvigd
meLde Dyrkheimtrnditie. Het is juist deze benadering die in het eerste
decennium na de bevrijding grote weerstand ondervond van een politiek-
ideologisch klimaal dat praktisch volledig werd beheerst door de energie-
verslindende djscigsie en controverse  tussgn- exitentialistisch en marxis-
tisch georilEnteerde intellectuelen.

Deze beide stromingen dienden zich binnen dit milieu als de belang-
rijkste wetenschappelijke c.q. politieke referentiepunten aan en waren
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met elkaar in een hevige strijd gewikkeld om het intellectuele leider-
schap van de Parijse intelligentia. Ondanks een._yolstrekt. aan_elkaar
tegengestalde benadering van de maatschappellike problematisk_yorm-den
bej*Btromingen _als-het ware _een monsteiyerbond_.als het _ging.-omhet
bekritiseren en afwlizen.van de sociologie als betekenisvolle welenschap
(2).   Zoals  uit  de vele treffende analyses  van de 'euforische' bevrijdings-
periode blijkt, had 'links' bij de ge6ngageerde intellectuelen welhaast een
politiek monopolie. De communistische partij, welke als enige politieke
groepering met schone handen uit de bezettingstijd tevoorschijn was
gekomen, vertegenwoordigde een meer dan aanzienlijk deel van het elec-
toraat. Even leek het er zelfs op dat zij een democratische greep naar
de macht kon volvoeren. Een daadwerkelijk engagement met of althans
een duidelijke standpuntbepaling tegenover deze partij en haar toender-
tijd orthodox stalinistische ideologie, behoorde tot de 'bon ton' van ieder
zich zelf respecterende intellectueel. Binnen deze partij stond men opzijn zachtst gezegd nogal argwanend tegenover een discipline die _het
sociale uit het sociale wilde verklaren. Men had immers de beschikking
over een eigen superieure maatschappijtheorie waarin het wel en wee van
de samenleving zich wonderwel vanuit historisch- c.q. dialectisch-mate-
rialistische geschiedeniswetten liet verklaren.

Ook binnen het existentialisme als een dominant referentiepunt van
het kritisch-geletterde milieu,verzette men zich hardgrondig tegen een
subjectloze sociologie waarin de klemtoon gelegd werd op de maatschap-  gpelijk-situationele bepaaldheid van het menselijk gedrag. De Sartreaanse
existentiefilosofie verheerlijkte juist het bestaan van een vrij en zelf-
standig subject dat in staat werd geacht zich boven een zogenaamd
determinerende situatie te verheffen. Aan een benadering die het sociale I
conceptualiseert als een van het menselijk handelen verzelfstandigde
realiteit of ding had men dan ook geen behoefte. Of zoals Sartre het in
een van zijn geschriften uitdrukte:

'La sociologie de Durkheim est morte: les faits sociaux ne sont
pas des choses, ils ont des significations et, comme tels, ils
renvoient A 1'6tre par qui les significations viennent au monde,
A l'homme' (3)

Daarnaast legden beide stromingen aan de maatschappelijk ge6ngageerde
intellectueel een als vanzelfsprekend voorgestelde politieke en humani- |taire lotsverbondenheid op met de wereld van de arbeidersklasse en haar
organisaties. Zoals Aron in zijn zeer kritische studie over de toenmalige *8
intellectuele salonrevolutionairen opmerkt, werden de slogans eenheid van
links, revolutie en arbeidersklasse tot een nieuwe mythologie van de
intelligentia aaneengesmeed (4).

Het moge duidelijk zijn dat dergelijke principes met het daarin ge-
eiste maatschappelijke engagement nogal ver af stonden van de Durk-
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heimiaanse opvatting over sociologiebeoefening. Het verklaart ook bijna
volledig de desinteresse voor de sociale wetenschappen meer in het alge-
meen gedurende deze periode.
- Voor een groot deel wreekt zich hier natuurlijk de relatieve natio-

nale geslotenheid van de Franse sociologiebeoefening. Wegens het gebrek
aan ervaring met andere sociologische benaderingen dan die van Durk-
heim werd de sociologie in haar geheel met deze benadering vereenzel-
vigd.  Daar  komt  nog  bij, dat hoewel de academische sociologie  niet  lan-
ger door Durkheimianen werd beheerst, zij door haar institutionele ver-
ankering binnen de filosofische faculteit zich nog meer in abstract-theo-
retische richting verder bewoog. Dit laat zich zeer goed illustreren met
de  figuur  van G. Gurvitch,  die  van  1948  tot  1962  de  voor de academische
sociologie meest prestigieuze leerstoel aan de Sorbonne bekleedde. Hoe-
wel hij als een van de grote stimulatoren wordt beschouwd van een
empirische op actueel-maatschappelijke vraagstukken gerichte sociologie
is het een opvallend feit, dat hij hiervoor binnen het onderwijs aan de
Sorbonne blijkbaar geen opdracht zag. De- figuur Gurvitch verpersoonlijkt
in mijn opvatting dan ook in extreme mate de tweespaltdie in de socio-
logie in Frankrijk al zeer snel optreedt en zich daarna steeds verder zal
intensiveren. Deze tweespalt kan worden omschreven  als een_ institutio-
nele splitsing tussen een academische aan-een  verheyen  theo.retische -zaak
gewijde sociologiebeoefening aan de universiteit en een empirische,
steeds _ meer op toepassing gerichte sociologie in buiten-universitaire
onderzoeksinstellin-gen. Hoewel hijzelf nauwelijks empirisch onderzoek
heeft verricht geldt Gurvitch tesamen met Friedmann Aron en Stoetzel
wel als 66n van de grote pleitbezorgers voor een sociologie, die zich in
haar onderzoek met actuele maatschappelijke problematiek dient bezig te
houden. Binnen dit kader kan onder meer worden gewezen op zijn orga-
nisatorische activiteiten binnen de zesde sectie van de 'Ecole Pratique
des Hautes Etudes' en op zijn eerste directeurschap van het 'Centre
d'Etudes Sociologiques'. Beide buiten-universitaire instituten zouden zich
na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelen tot de belangrijkste organisato-
rische steunpunten van het empirische sociologische onderzoek in Frank-
rijk.

Daarnaast is Guryitch ook de figuur die de sociologie op universitair
niveau in zeer formalistsiche en abstract-theoretische zin doceerde. Hoe-
wel zijn sociologie zich distancieerde van de Durkheimbenadering, kan
zijn poging tot een nieuwe systematisering in een zogenaamde 'diepteso-
ciologie' beschouwd worden als een schoolvoorbeeld van puur abstracte
en buiten de ma schappelijke realiteit staande systeembouw. In Gurvitch
tefperso lijkt zich dan ook naar mijn smaak de scheidslijn tussen een
onder druk staande en aan betekenis verliezende academische sociologie
en een steeds meer aan invloed winnende buiten-universitaire empirische
sociologie. Zoals Cuvillier in zijn bestandsopname van de Franse socio-
logie in 1953 opmerkte, werd deze discipline zeker in de naoorlogse
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jaren gekenmerkt door een welhaast onoverbrugbare tegenstelling tussen
eenabstracte  en velgens  hem speculatieve .theorievorming en empirish
enderzoek met nauwelijks enige theoretische pretentie (5). Daarmee
wordt door hem een zeer kenmerkend aspect weergegeven van het tot
ontplooiing komende empirisch onderzoek in deze eerste periode. Degenen
die  direct na_de Tweede Wereldoorlog van sociologisch onderzoeker  een
beroep wilden maken (waaronder Touraine) beschouwden dit onder meer
als een verzetsdaad tegen de abstract-theoretische vakbeoefening van
'Les Sorbonnards'. Hierin gingen zij zelfs zo ver dat zij min of meer
doorschoten naar een vorm van 'hyper-empirisme: Aan- het_qntdekken en
waarnemen van de realiteit als zodanig werd een groter gewicht toege-
kend dan aan het theoretisch systematiseren van deze empirische feiten-
kennis.

Zoals uit het bovenstaande blijkt, was van de academische sociologie,
gezien haar marginale positie in het universitaire onderwijssysteem en
gezien het haar vijandig gezinde intellectuele en politieke klimaat, geen
vernieuwende bijdrage te verwachten. Het zou dan ook tot 1958 duren
voordat deze discipline op universitair niveau tot de rang van volledig
volwaardig afstudeervak werd verheven.

Deze offici6le erkenning, die de sociologie in institutioneel opzicht
definitief uit haar filosofische omarming zou bevrijden, heeft zij vooral
te danken gehad aan het grote succes van het buiten-universitaire on-
derzoek. Het zijn deze onderzoekscentra geweest die met hun aanspre-
kende_activiteiten er uiteindelijk voor gezorgd hebben dat deze discipline
uiteindelijk een grote mate van sociale legitimiteit verwierf.

Het zij opgemerkt, dat de keuze voor de sociologie in de eerste naoor-
logse jaren en zeker voor degenen die er een beroep van wilden maken,
een niet gemakkelijke was. Het was een keuze die welhaast automatisch
garant stond voor een marginale positie in het academische en intellec-
tuele milieu.

Zoals onder meer blijkt uit de door Touraine op schrift gestelde
herinneringen aan deze periode, kwam in deze keuze ook iets van de
existentialistische levensopvatting tot uiting (6). Het was de neerslag
zowel van een zeer persoonlijk beleefd verzet tegen speculatieve theo-
retische benaderingen alsook van een weigering zich tevreden te stellen
met een ideologisch-doctrinaire inkleuring van de maatschappelijke pro-
blematiek. Het zich durven bekennen tot de sociologie had dan ook iets
dramatisch en heroisch over zich. Daarnaast symboliseerde deze keuze
een breuk met een opleidingssysteem dat men over het algemeen als
weinig maatschappelijk relevant ervaarde.   Daar   komt   nog   bij,   dat   de
eerste generatie naoorlogse onderzoekers als Touraine, Reynaud, Crozier,
Morin, Chombart de Lauwe geen enkele formele opleiding in deze disci-
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pline heeft genoten. In deze pionierstijd heeft zij zich dan ook op eigen
kracht tot sociologisch onderzoeker moeten bekwamen. Daartoe was zij
aangewezen op een aantal zeer kleine onderzoeksafdelingen, die onder de
bezielende leiding van een aintal pioniers tot stand waren gekomen. Met
hame Gurvitch, Aron, Stoetzel en Friedmann hebben er voor gezorgd dat
heT dmpirisch onderzoek in zelfstandige organisatorische verbanden  kon
worden beoefend. Met deze vier hoofdfiguren zijn tevens de belangrijkste
'pdrons' genoemd rond wie de eerste belangrijkste naoorlogse onder-
zoekscentra tot ontwikkeling kwamen.

De meeste aankomende onderzoekers werden gerecruteerd via studie-
seminars die binnen de zesde sectie van de 'Ecole Pratique des Hautes
Etudes' werden gehouden. Deze zesde sectie is in 1947 opgericht op
initiatief  van de historicus Morazd (7). Binnen deze sectie,  die  in   1975
zou verzelfstandigen tot 'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales'
werd aan gevorderde studenten de gelegenheid geboden zich in bepaalde
onderwerpen en thema's verder te verdiepen. Vooral Gurvitch en Fried-
mann speelden voor wat betreft de sociologie hierin een zeer actieve rol.
Via hen werden geinteresseerde studenten doorgesluisd naar het zogehe-
ten CES (Centre d'Etudes Sociologiques). Dit CES op voorspraak van
Gurvitch opgericht, vormde op haar beurt een onderdeel van het CNRS
(Centre National de la Recherche Scientifique).Via dit CNRS werden door
de overheid onderzoeksgelden ter beschikking gesteld. Het CES bood dan
ook voor het eerst de mogelijkheid om van sociologisch onderzoek een
beroep te maken met eigen interne promotie- en carrieremogelijkheden.
Praktisch de volledige eerste generatie naoorlogse onderzoekers is haar
carriere begonnen binnen het CES, waarbinnen zich de volgende onder-
zoekscentra ophielden. Allereerst de gro_ep roIld Eried-mann die zich
1-0-oral bezighield met onderzoek op het gebied van arbeid en- induatriEle
t hnigk. Reynaud, Crozier, Touraine, Tr6anton, Morin, Isambert-Jamati
en vele anderen hebben hier hun eerste kennismaking met de sociologi-
sche onderzoekspraktijk gehad. Vervolgens een groep rond Chombart de
Lauwe die zich vooral oriinteerde op de urbane sociologie.Dit centrum
bood onder andere de thuisbasis voor Henri Lefibre, Henri Mendras en
Joffre Dumazedier. Tenslotte een groep rond Gabriel le Bras die onder-
zoek verrichtte op het gebied van godsdienst en moraal.

Binnen deze onderzoeksinstellingen werd, zoals het nu zou heten,
voornamelijk zuiver wetenschappelijk-,nderzoek verricht. Van een direct
op toepassing gerichte oriuntade wa  zeker in het begin naufdelijks
sprake. Dit veranderde langzaam maar zeker, toen met name de overheid
binnen het kader van een door haar gestimuleerde en geplande moder-
nisering van de economie meer aandacht ontwikkelde voor actueel _en
beleidsrelevant sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Met name het on-
derzoek dat zich bezighield met arbeid en industrie profiteerde nog het
meest van deze overheidsbelangstelling. Het is dan ook dedeeldiacipline
arbeidssociologil geweest die zeker   tot   1960  bet-gezicht  van de Franse
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sociologie heeftbepaald. Gezien het belang voor de wetenschappelijke
ontwikkeling van Alain Touraine zullen we in het volgende hoofdstuk nog
apart ingaan op de kenmerken van deze deeldiscipline in Frankrijk.

Hier _rest_on  de-¥aststelling dat, dankzij deze stimulerende overheids-
protectie, aan het toegepast empirisch onderzoek een steeds grotere
socijlle- legitimiteit werd toegekend. Dit gebeurde niet alleen door het ter
beschikking stellen van steeds ruimere onderzoeksfondsen maar ook door
het cre6ren van aparte onderzoeksinstituten binnen de verschillende
ministeries, waaronder het ISST (8).

Het wetenschappelijk onderzoek in deze periode werd daardoor ver-
bonden met de technocratische droonl van sturing en beheersing van de
maatschappelijke ontwikkeling. Het hoogtepunt van deze 'flirt' van ver-
schillende onderzoekers met het centrale overheidsbestuur zou
plaatsvinden in de jaren 1960-1968, door velen in navolging van Pinto
ornschreven als 'de gouden jaren van de sociologie in Frankrijk' (9). De
kiemen voor deze toenadering van de sociologie tot de economische en
politieke machtscentra waren overigens al in de eerste pioniersfase van
het empirisch veldonderzoek gelegd. De keuze voor empirisch veldonder-
zoek was, zoals we hebben aangegeven al een daad van distantie tegen-
over een academisch en intellectueel milieu dat zich te ver verheven
voelde boven de alledaagse maatschappelijke actualiteit. De grootste
kritiek op de academische sociologieopvatting als ook op het zogenaamde
werkelijkheidsvreemde politieke engagement van het literaire milieu, komt
dan ook van deze empirisch ingestelde sociaal-wetenschappelijke onder-
zoekers. Het zijn deze onderzoekers geweest die geijverd hebben voor
een andere rolopvatting van de socioloog en daarmee ook voor een an-
dere positie van de sociale wetenschappen in de Franse samenleving.

Als grote wegbereider voor deze andere rolopvatting moet zonder
meer Amn worden aangemerkt. Met onder meer een furieuze aanval op
het links-literaire intellectuele milieu is hij het geweest die zich.Ke-r-k
maakte voor een meer realistisch en op beleidvraagstukken georiilnteerd
sociaai-wetenlclitii;pelijk onderzoek (10).

Hoewel, zoals Pollak opmerkt, Aron beschouwd kan worden als de
intellectuele vader van de rolverandering van de socioloog, heeft hij zelf
deze rol nauwelijks gespeeld. Integendeel: Aron groeide juist uit tot een
'savant', die zich met name goed thuisvoelt in de klassieke rol van so-
ciaal-filosofische beschouwer van het Franse (wereld)gebeuren. Ook al
groeit hij langzaam maar zeker uit tot de 'eminence grise' van het Pa-
rijse intellectuele milieu: een feit blijft dat hij in zijn pleidooi voor een
op beleidsvraagstukken gerichte wetenschap din van de volgens de spel-
regels van hetzelfde intellectuele milieu zwaarste overtredingen predikte.

De kritiek van Aron op het intellectuele milieu en zijn opvatting
over sociale wetenschapsbeoefening is in verschillende toonaarden over-
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genomen door andere sociologen, onder wie met name Crozier en
Touraine. Het is ook met behulp van deze beide figuren dat het beste de
controverse geillustreerd kan worden, die de losweking van de sociologie
van de standaarden van het intellectueel-literaire milieu bij de verschil-
lende onderzoekers teweeg bracht.

Met name Crozier geldt in deze periode als degene die het meest
uitgesprofen -een pleidooi hield voor een strikte afstemming tussen socio-
logisch onderzoek en maatschappelijke bestuursproblemen. Binnen dit
kader uitte hij onder meer een felle aanklacht tegen de linkse intelligen-
tia onder wie met name J.P. Sartre (11).

Volgens hem houdt deze groepering er een ideologische opstelling op
na, die eerder als een remmende dan als een progressieve kracht voor
sociale verandering en vernieuwing kan worden aangemerkt. Naast een
economische en politieke hervorming is er in zijn optiek vooral behoefte
aan een wetenschappelijke en culturele revolutie. Daarbij neemt hij als
het grote voorbeeld de U.S.A.: een land dat in links politieke kring altijd
als voorbeeld werd gehanteerd zoals het juist niet moest. Volgens Cro-
zier hebben de sociale wetenschappen in dat land wel de door hem ge-
wenste wetenschappelijke revolutie meegemaakt, in die zin dat de sociale
wetenschapper zijn kennis in dienst stelt van de beleidspraktijk. Ook de
Franse sociaal-wetenschapper dient zijn traditionele schroom op dit punt
te overwinnen en de durf te hebben zich dichter bij het centrum van
het politieke beleidshandelen op te houden. De sociale wetenschapper kan
zich niet tevreden stellen met de rol van afstandelijke waarnemer en
criticaster van het bestel. Hij kan best de taak op zich nemen van poli-
tiek adviseur en bewaker van sociale verandering en zo een gewaar-
deerde bijdrage leveren aan een soepel verlopend rationaliserings- en
moderniseringsproces van de samenleving. Crozier heeft wat dit betreft
inderdaad de daad bij het woord gevoegd. Na de crisis van 1968 (die
volgens hem een onderstreping vormde van zijn these van de geblok-
keerde samenleving) is hij een tijdlang adviseur geweest van Chaban-
Delmas en heeft zich in deze hoedanigheid een warm pleitbezorger be-
toond van diens hervormingspolitiek. Het niet langer respecteren van de
scheidslijn tussen politiek en wetenschap heeft hij overigens wel met een
aanzienlijk prestigeverlies in eigen vakwetenschappelijke kring moeten
bekopen (12).

Eerder hebben we Gurvitch ten tonele gevoerd als de persoon in wie
zich de spanningsverhouding- symboliseerde tussen theoretische (univer-
sitaire) sociologie en een op maatschappelijke actualiteit gerichte wel-
haast theorieloze buiten-universitair empirische sociologie. Zo kan Cro-
zier (net als Touraine overigens) gezien worden als 66n van de figuren
binnen deze generatie naoorlogse sociologen in wie zich het nieuwe
krachtenveld symboliseerde waarin de sociologie zich toen bevond. Dit
nieuw.e krachtenveld bestond uit drie polen die ieder een tegengestelde

druk op deze discipline uitoefenden. Deze polen werden gevormd door de
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traditionele standaarden van het intellecty-el eraire milieu, door de
opvattingen  over _rel:vant onderzoek zoals gehuldigdbinnen economische
en politieke besturingskadersen tenslotte door de eigen vaksociologische
(piofessionele) wetenschapsvereisten.

In Crozier komt met name de spanning tot uiting tussen professio-
nele wetenschapsvereisten en op beleidstoepassing gericht onderzoek.
Zijn strategie om de autonomie van de discipline te verzekeren is geba-
seerd op het aantonen van haar praktische nuttigheid voor met name de
technocratische beleidselite.

Touraine daarentegen kiest meer voor de strategie van het op vakin-
houdelijke gronden legitimeren van zijn discipline ten opzichte van het
literair-intellectuele milieu. Daarbij selecteert hij voor zijn onderzoek
wel die thema's die overigens ook voor het politieke en maatschappelijke
bestel uiterst actueel zijn. Dat deze strategie-uiteindelijk als meer suc-
cesvol kan worden beschouwd moge blijken uit de hoge status die hij
inmiddels verworven heeft zowel bij het bredere intellectuele publiek als
bij zijn eigen wetenschappelijke vakbroeders.

Met Crozier is ook Touraine van mening dat de sociologie haar
aandacht moet richten op actuele maatschappelijke problemen (13).
Daarin gaat hij echter niet zo ver dat dit onderzoek dan ook maar
bouwstenen moet leveren voor een sociaal-technologisch bestuur. Zijn
wetenschap stelt hij liever ten dienste van een andere groepering dan de
beleidsvoerders. Bovendien vertrouwt hij ook meer op de indirecte wer-
king van zijn sociologische kennis via een verspreiding onder een breed
intellectueel publiek.

Zoals we nog zullen zien, ontwikkelt Touraine juist een sociologie
ter ondersteuning van een maatschappelijke beweging die opponeert tegen
het technocratische overheidsbestuur. Ook wat dit betreft is hij als een
directe tegenpool van Crozier te beschouwen.

Uit deze controverse over de rol en taak van de socioloog in het mo-
derne Frankrijk blijkt hoezeer de emancipatie van de sociologie ten
opzichte van de filosofie al is voortgeschreden. De legitimering van de
discipline wordt niet langer gezocht in het simpelweg beklemtonen van
haar maatschappelijk realiteitsgehalte tegenover de speculatieve filosofie.
De losweking van de filosofische wetenschapsstandaarden is blijkbaar al
zover gevorderd dat men zich in alle gemoede af ging vragen, of men
niet het gevaar liep zich teveel te vereenzelvigen met de standaarden
van de 'natuurlijke vijand' van het intellectuele milieu in casu het cen-
trale overheidsbestuur. Voor een juiste beeldvorming moet wel worden
opgemerkt, dat deze 'Umwertung' van de traditionele wetenschapsstan-
daarden plaatsvond in een periode waarin sprake was van een voor
Franse begrippen ongekend toekomstoptimisme  (14).  Het  was de periode
van de Vijfde Republiek die onder leiding van de Gaulle een grote mate
van politieke rust en stabiliteit in de Franse natie als geheel teweeg-
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bracht. De overheid versterkte haar greep op het maatschappelijke en
economische leven en zij slaagde erin om met haar succesvolle moder-
ningsprogramma's op het terrein van onderwijs, infrastructuur en indus-
tri6le ontwikkeling in brede kring het idee te wekken, dat Frankrijk een
nieuwe maatschappelijke fase tegemoet ging. Het is vanuit deze omstan-
digheden ook beter te begrijpen dat de overheid binnen dit kader juist
die wetenschappen stimuleerde waarvan zij een ondersteuning en bijdrage
verwachtte voor het slagen van deze moderniseringspolitiek. Met name
binnen de kringen van het ambtelijke bestuurs- c.q. planningsapparaat
werd de sociologie beschouwd als een wetenschap die effectief bij zou
kunnen dragen aan de sturing en beheersing van maatschappelijke
ontwikkelingen. Er werden dan ook ruime fondsen voor onderzoek ter
beschikking gesteld en er werden allerlei communicatie en
relatienetwerken geconstrueerd tussen bestuursambtenaren en weten-
schappelijke onderzoekers. Bekend zijn in dit verband het ontstaan van
politieke clubs als 'Jean Moulin', 'Prospective' en dergelijke waarin de
eertijds scherp van elkaar gescheiden milieus van ondernemers, ambte-
naren, politici en wetenschappers op neutraal terrein met elkaar van
gedachten konden wisselen. Illustratief is in dit verband ook het mondain
opgezette 'Diner-debat' in Palais D'Orsay waarin onder leiding van Aron
ondernemers en sociologen de mogelijkheid bespraken voor ruimere on-
derzoeksmogelijkheden in de industridle sector. Als hoogtepunt in deze
toenadering tussen beleidspraktijk en sociologisch onderzoek geldt nog
altijd het eerste grote naoorlogse congres van de inmiddels opgerichte
'Socidtd Fran aise de Sociologie' uit 1965. Aan deze conferentie namen
beleidsvoerders niet alleen als toehoorder deel. Belangrijke topfiguren uit
het centrale planningsapparaat kregen zelfs ook de leiding toebedeeld
over een aantal belangrijke sessies. Zoals Heilbron opmerkt kan de mas-
sale deelname van praktisch alle toonaangevende sociologen aan dit soort
van bijeenkomsten als een indicatie worden gezien van de grote mate
van consensus over een nadere afstemming tussen wetenschap en beleid
(15).

Zelfs Touraine verleidde dit in zijn proefschrift tot de uitspraak,
dat:

'il ya a de nos jours plus d'id6es et plus de pratiques nouvelles
du cotd des dirigeants que du c6t6 des dirigis' (16).

Ondanks deze toenadering kan niet worden gesteld dat het sociologisch
onderzoek in deze periode - een enkele uitzondering daargelaten - zich
volledig in dienst stelde van de beleidspraktijk.

In het hiernavolgende hoofdstuk over de ontwikkeling van de ar-
beidssociologie komen  we  op dit aspect nog uitgebreid terug. De toena-
dering speelde zich hoofdzakelijk af in de wat vrijblijvende sfeer van
gedachtenuitwisseling. Voor de meeste onderzoekers kon de deelname aan
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dergelijke bijeenkornsten dan ook worden uitgelegd als een taktiek ter
verkrijging van meer financi*le ondersteuning van onderzoek, dat volle-
dig onder eigen beheer werd uitgevoerd. Dit neemt niet weg dat deze
toenadering tussen wetenschap en beleid in het linkse intellectuele milieu
met argusogen werd bekeken. De reactie kwam dan ook met de gebeurte-
nissen van 1968 waarin onder meer felle kritiek werd geuit op het feit
dat vele onderzoekers zich te weinig distancieerden van de economische
en politieke machtscentra. Na de mei-opstand trad er dan ook een duide-
lijke verkilling op in de relatie tussen beleidvoerders en wetenschappelijk
onderzoekers. De traditionele scheidslijnen tussen wetenschap en beleid
werden sindsdien weer wat strikter in acht genomen.

In de behoefte aan toegepast onderzoek werd na 1968 toenemend
voorzien door op commercilile basis opererende private onderzoeksbu-
reaus. Zo raakt ook het buiten-universitaire onderzoek na 1968 toene-
mend tweeledig gestructureerd. De ene sector wordt gedomineerd door
onderzoeksinstellingen welke opereren binnen het CNRS en waar met
name onderzoek wordt verricht dat als zuiver-wetenschappelijk kan wor-
den betiteld en dat zich uitdrukkelijk richt op theorieontwikkeling.

Het is vooral deze sector die na 1968 wordt geconfronteerd met een
daling in onderzoeksbudgetten. Dit vormt ook de belangrijkste reden
waarom zich na 1970 geen nieuwe onderzoekslaboratoria hebben ontwik-
keld.

De andere sector wordt gevormd door een groeiend aantal private
commercidle bureaus waar de wetten van vraag en aanbod hoogtij vieren
(17).

Het is deze eerste onderzoekssector die nog altijd gezichts- en ont-
wikkelingsbepalend is voor de Franse sociologie in haar algemeenheid.
Touraine, Bourdieu, Boudon en ook Crozier hebben allen de leiding over
een eigen onderzoeksinstituut en zijn tevens degenen die nog altijd
grotendeels het theoretisch gezicht van de Franse sociologie bepalen. De
belangrijkste verklaring daarvoor moet gezocht worden in de omstandig-
heid dat de Franse universiteiten ook na de hervormingen van 1968 wat
onderzoek betreft een marginale positie zijn blijven innemen. Vele hoog-
leraren die merendeels toch al voortgekomen waren uit buitenuniversi-
taire onderzoeksinstituten zijn merendeels weer teruggevlucht naar hun
onderzoeksinstelling.

Volgens Boudon is de Franse universiteit een bureaucratisch bolwerk
gebleven waarbinnen weinig ruimte bestaat voor creatief en innovatief
onderzoek   (18).   Het moet gezegd,   dat de onderzoekers   in hun buiten-
universitaire centra een redelijk gepriviligeerde positie innemen. Zij zijn
vrijgesteld om onderzoek te verrichten, waarbij ze bovendien bijna volle-
dig hun eigen belangstelling kunnen volgen. Bovendien zijn ze in de
gelegenheid via studieseminars contact te onderhouden met studenten
zonder de massaliteit en onderwijsdruk die nog altijd zo kenmerkend is
voor het grootschalig universitaire onderwijs. Een positie aan de uni-
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versited wordt dan ook over het algemeen lager gewaardeerd en wordt
vaak als een tussenstation beschouwd op de carri6reweg naar liefst een
leidinggevende positie binnen een van de onderzoekscentra aan de 'Ecole
des Hautes Etudes et Sciences Sociales'.

Uit het bovenstaande kunnen we de conclusie trekken, dat de ontwikke-
ling en het gezicht van de Franse sociologie hoofdzakelijk bepaald wordt
door het onderzoek in buiten-universitaire centra. Ook na de officiale
erkenning als academische discipline en de enorme groei in onderwijspos-
ten is de sleutelpositie van deze instituten nauwelijks aangetast. Het zijn
deze centra geweest die er uiteindelijk voor gezorgd hebben dat de
sociologie een grote mate van erkenning heeft verworven en dat zij zich
zowel institutioneel als inhoudelijk heeft verzelfstandigd van de filosofie.
Het is via dit onderzoek geweest dat de sociologie zich met behoud van
haar theoretisch gehalte sterk empirisch is gaan oridnteren en tot een
professionele discipline is uitgegroeid.

Het is verder opvallend dat bij de meeste onderzoekers een grote
ambitie te onderkennen is om aan de empirie onttrokken inzichten in
eigen theoretische kaders te systematiseren.

De nadruk die op theorieontwikkeling wordt gelegd is deels te ver-
klaren uit de opleidingsachtergrond van de toonaangevende sociologen.
Praktisch allemaal hebben zij een formele opleiding genoten in de filo-
sofie of geschiedeniswetenschap. Een andere mogelijke verklaring biedt
de sterke concurrentiedrang   in deze instituten   zich te bewijzen   ten
opzichte van de academische sociologie.

Tenslotte kan nog gewezen worden op de invloed die een breed

geletterd intellectueel publiek heeft op de Franse wetenschapsbeoefening.
In deze kring wordt men pas gewaardeerd en serieus genomen wanneer
men in staat is zijn inzichten in een breder theoretisch perspectief te
plaatsen. Op dit aspect zullen we onder meer in het hiernavolgende nog
verder ingaan.

2.3. De segmentatie van het onderzoek

Ook na de Tweede Wereldoorlog kan de ontwikkeling van de sociologie
in Frankrijk beschreven worden in termen van clustervorming rondom
een aantal hoofdfiguren. De institutionele structuur van het sociologisch
onderzoek kan dan ook getypeerd worden als een wetenschappelijke
markt die door diverse groepen onderzoekers naar specifieke aandachts-
velden en perspectieven is gesegmenteerd. Het gezicht van zo'n groep
wordt bepaald door een 'directeur d'dtudes'. Zijn benadering van het vak
en het door hem geselecteerde toepassingsveld leggen het domein vast
waarop de onderzoeksgroep zich beweegt. Hoewel in de loop der tijd het
systeem van patronage duidelijk aan betekenis heeft ingeboet, vertonen
de leiders van deze groepen of clusters toch nog altijd in zekere mate
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de kenmerken van de traditionele 'onderzoekspatroon'. Hij beschikt ook
naar buiten toe over een groot persoonlijk prestige en hij heeft meestal
een gemakkelijke entree bij publiciteitsmedia die hun venster gericht
houden op het intellectuele publiek. Daar komt nog bij dat de meeste
'patrons' verbonden zijn met bepaalde uitgeverijen en tijdschriften en zo
een duidelijke invloed hebben op het publikatiebeleid en daarmee ook op
de entree van wetenschappers tot de lezersmarkt.

Praktisch alle nu bestaande belangrijke onderzoeksgroepen kunnen
uiteindelijk worden herleid tot het 'moedercluster' van de Durkheimianen.
Deze geschiedenis laat zich dan ook welhaast beschrijven als een van
paleisrevoluties binnen bestaande clusters, afscheiding daarvan en de
oprichting van nieuwe groepen.

Ons beperkend tot de belangrijkste clusters van nu, kan de stam-
boom van het buiten-universitaire onderzoek als volgt worden beschreven
(19).

De belangrijkste onderzoekscentra hebben zich ontwikkeld uit groe-
pen die zich na de oorlog geformeerd hebben rondom Friedmann, Aron
en Stoetzel. Deze drie aartsvaders van de naoorlogse sociologie waren
voor de oorlog weer verbonden aan het 'Centre de Documentation Social'
binnen de 'Ecole Normale Sup6rieure'. Dit centrum stond onder leiding
van Celeste Bougld, die er zich op kon beroepen zelf eens lid te zijn
geweest van het beroemde Durkheimgenootschap.

Rondom Friedmann verzamelde zich binnen het CES een aantal on-
derzoekers, van wie na een poosje de meesten ieder op zich een eigen
onderzoekscentrum oprichtten. De meest bekende daarvan zijn 'Le Labo-
ratoire de Sociologie Industrielle' van Alain Touraine, het 'Centre de
Sociologie des Organisations' van Crozier en het onderzoekscentrum van
Reynaud aan het 'Conservatoire Nationale des Arts et Mdtiers', dat zich
voornamelijk bezighoudt met onderzoek op het terrein van de arbeids-
verhoudingen. Met name binnen het centrum van Touraine voltrok zich
een forse afscheidingsbeweging met de uittreding van drie belangrijke
onderzoekers. Zo vestigde Lucien Karpik een eigen instituut aan de
'Ecole des Mines' en vertrok Marc Maurice naar het 'Laboratoire d'Eco-
nomie et de Sociologie du Travail' in Aix en Provence. De meest gevoe-
lige slag werd toegebracht door Durand, die na de turbulente mei-ge-
beurtenissen met een groep medewerkers een eigen 'Laboratoire' op-
richtte   aan de 'Universiti de Paris VII (Jussieu). Touraine zelf veran-
derde de naam van zijn instituut in 'Centre d'Etudes des Mouvements
Sociaux', waarvan hij de leiding begin 1980 heeft overgedragen aan Da-
ni61 Picaut. Sindsdien ontfermt hij zich over een bijzondere sectie name-
lijk het 'Centre d'Analyse et d'Intervention Sociologique'.

Deze afscheidingsbeweging binnen het instituut van Touraine kan
beschouwd worden als een onderdeel van een veel bredere beweging van
een naar autonomie strevende nieuwe generatie van sociologische onder-
zoekers. Zo brak ook binnen het instituut van Aron (het 'Centre de
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Sociologie Europ6enne) een fel conflict uit. Dit resulteerde in het ver-
trek van Aron zelf die weer een eigen instituut oprichtte. De leiding
werd toen overgenomen door Pierre Bourdieu. Tenslotte kan gewezen

worden op het vertrek van Boudon en Bourricaud uit de groep van
Stoetzel. Zij richtten in 1971 een 'Groupe d'Etude des M6thodes de
l'Analyse Sociologique' op en die vooral vermaard is geworden om de
toepassing en ontwikkeling van geavanceerde kwantitatieve onderzoeks-
methoden. Ook binnen deze clusters hebben zich weer afscheidingen
voorgedaan. In tegenstelling tot de voorgaande is het deze generatie
echter niet gelukt haar autonomie in eigen onderzoekscentra vorm te
geven. Met uitzondering van Sainsaulieu presenteren Grimion, Castells,
Besnard, Baudelot, Lojkine, Karady, Amiot en vele anderen zich momen-
teel liever als niet direct aan een bepaald centrum geaffileerde onder-
zoekers.

Dit duidt op een duidelijke verzwakking van het door Boudon, Bour-
dieu, Clark en vele anderen beschreven en bekritiseerde traditionele
'patron'systeem   (20).   Op dit moment  kan er zeker  niet meer gesproken
worden van een situatie waarin het sociologisch onderzoeksveld beheerst
wordt door een aantal intellectuele leiders die dit veld onderling hebben
verdeeld. De nadelen van dit systeem en die door Boudon zelfs in termen
gegoten zijn van 'closed shop', naliperij en inteelt, zijn daarmee ook
grotendeels weggevallen (21).

Onderzoekers gaan nu veelal losse verbindingen aan met bepaalde
instituten en hebben een veel grotere vrijheid zich daarbuiten onafhan-
kelijk te manifesteren.

Voor een groot deel heeft dit natuurlijk te maken met het feit dat
er voor getalenteerde onderzoekers veel meer arbeidsalternatieven voor-
handen zijn dan vroeger. Bovendien speelt, zoals we nog verderop zullen
aangeven, een rol dat door de erkenning van de sociologie in het brede
intellectuele milieu zich een nieuwe doelgroep en zelfs een nieuwe markt
voor sociologen heeft aangediend. Voor velen biedt dat de mogelijkheid
zich te onttrekken aan de nog altijd sterk gesegmenteerde professionele

onderzoekssetting.

Hoewel het onderzoeksveld veel bonter en geschakeerder in zijn institu-
tionele optuiging is geworden, zijn het nog altijd de centra van
Touraine, Crozier, Boudon en Bourdieu die als het meest belangrijk en
trendsettend worden beschouwd. Al presenteren  zij  zich niet langer  als
'patron': het staat buiten kijf dat zij met hun theoriedn en onderzoeken

nog steeds de 'smaakmakers' zijn binnen het Franse sociologische 'dis-
cours'.

2.4. Een definitieve intellectuele erkenning

Zoals al eerder opgemerkt verwierf de sociologie in 1958 definitief haar
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status als zelfstandig universitair hoofdvak. -De institutionele verzelf-
..--* -..*-0-

standiging ten-<6pzichte van-de filosofie was daarmee een feit geworden.
Studenten behoefden zich niet langer te onderwerpen aan de door filo-
sofen bemande examen- en toetsingscommissies. De belangstelling voor de
sociologie nam in de zestiger jaren een explosieve vlucht. Het ging ge-
paard met een sterke groei in onderwijs- en onderzoeksposten en langza-
merhand ontwikkelde zich een eigen deelmarkt van professionele sociolo-
gen. Het verworven disciplinaire zelfbewustzijn uitte zich verder in de
oprichting van allerlei vaktijdschriften en in de oprichting van eigen
beroepsverenigingen.

De oorspronkelijke academische opleiding in de sociologie was nogal
bred en weinig specialistisch opgezet. In feite was het niet meer dan
een zeer algemene vorming, waarin het afstudeerpakket bestond uit een
aantal algemene wetenschapsgebieden (algemene sociologie, sociale psy-
chologie, economie en een keuze uit etnologie, demografie en sociale
geografie)   (22). De opleiding   bood geen enkele mogelijkheid tot specia-
lisatie en was nauwelijks afgestemd op een beroepspraktijk als die van
bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoeker. Een van de grootste omissies
was er dan ook in gelegen, dat sociologiestudenten niet in aanraking
werden gebracht met onderzoek en onderzoeksmethoden. Tesamen met de
enorme groei in studenten, waarop niet voorzien was, vormde de onvrede
met een weinig op professionele vaardigheden afgestemde opleiding de
belangrijkste interne oorzaken van het studentenoproer in 1968. Zoals al
eerder gesteld bevestigde deze academische opleiding de dominante po-
sitie van de buiten-universitaire onderzoekscentra. In de praktijk bleef
de vorming tot professioneel onderzoeker aan deze instellingen
voorbehouden. Hun positie werd nog versterkt door het 'doctorat du
troisi6me cycle', waardoor studenten, al dan niet ter voorbereiding op
een proefschrift, binnen de secties van onder meer de 'Ecole Pratique
des Hautes Etudes' erkende graden kunnen behalen. De in vergelijking
met de universiteit gepriviligeerde positie van deze onderzoekscentra
verklaart grotendeels de zuigkracht van deze instellingen op universi-
teitsmedewerkers. In zijn kritische analyse van het universitaire onder-
wijssysteem wijst Boudon nog op een ander aspect in het gedrag van
universiteitsdocenten en hetgeen een indicatie vormt voor nog een an-
dere verworvenheid van de sociologie tegen het einde van de zestiger
jaren. Hij constateert namelijk dat veel sociologen zich steeds meer
afwenden van de eigen professionele kring en hun erkenning zoeken in I
de intellectuele wereld van 'Tout Paris' (23) Deze mogelijkheid daartoe
duidt op een brede erkenning van de sociologie als gerespecteerde we-
tenschap binnen het literaire intellectuele milieu.

Bestond er eerst in deze kringen een duidelijke desinteresse, om niet
te spreken van een aversie, tegen deze wetenschap ten gunste van de  j
filosofie; tegen het einde van de zestiger jaren lijken de verhoudingen  i
precies omgekeerd te zijn. Dit heeft niet alleen te maken met de groei
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van een sociaal-wetenschappelijk opgeleid publiek maar evenzeer met de
opkomst van een nieuwe dominerende intellectuele mode namelijk het
structuralisme. Net zoals de belangstelling van de overheid voor actueel
maatschappelijk onderzoek de sociale legitimiteit van de sociologie ver-
sterkte, zo versterkte het structuralisme als denkmodel de intellectuele
legitimiteit van deze discipline. Met de (overdreven) nadruk die daarin
ter verklaring van het menselijk gedrag op objectieve structuursamen-
hangen werd gelegd, werd op een aspect gewezen dat binnen de sociolo-
gie (en zeker binnen de Durkheimtraditie) al lang als 66n van de uit-
gangspunten werd gehanteerd. Niet voor niets beriep L6vi-Strauss zich

  op  Durkheim  om het existentialisme een gevoelige  klap  uit te delen  (24).
Bourdieu kon dan ook in alle gemoede staande houden dat wat het struc-
turalisme nu met zoveel aplomb naar voren brengt binnen de sociologie

    altijd
al gemeengoed is geweest (25). Dit vormt mogelijk ook de belang-

rlJkste reden waarom het structuralisme geen diepe sporen heeft getrok-
ken in de Franse sociologie en er nauwelijks gesproken kan worden van
een 'structuralistische' stroming in de sociologie (26).

Het samenvallen van de academische verzelfstandiging, met de erken-
ning van de sociale nuttigheid van onderzoek door de overheid en met
de verovering van een intellectuele erkenning binnen het literaire milieu,
verklaart grotendeels de expansie die de sociologie na 1960 op vele fron-
ten heeft meegemaakt. Deze erkenning onder een breed publiek heeft er
wel toegeleid dat sindsdien nogal wat sociologen hun publikaties zijn
gaan afstemmen op dit lezerspubliek. Met name Boudon heeft gewezen op
de nadelige affecten die de zuigkracht van dit milieu op de sociologiebe-
oefening in Frankrijk teweeg heeft gebracht  (27).

De sociologie opereert volgens Boudon hedentendage dan ook op
twee actievelden, waarbij het overigens maar weinigen gelukt is zowel
waardering te ondervinden van het 'literaire Tout Paris' als van de eigen

professionele kring. In dit verband kan er gesproken worden van een
drietal strategieiEn van wetenschappers om zich te profileren. Allereerst
kan men pogen zijn erkenning te ontlenen aan het succes dat men heeft
bij het intellectuele publiek. Dit levert meestal een hoop studies op die
wel onder het mom van sociologie op de markt worden gebracht, maar in
feite daar nog maar weinig mee van doen hebben. Zij kunnen eerder
worden gerangschikt onder het etiket van 'philosophical essays and gross
tenous, premature syntheses' (28). Volgens Lemert behoren tot deze
categorie inmiddels eertijds gerespecteerde sociologen als Poulantzas,
Morin, Baudrillard (29). Vervolgens kan men zich zoveel mogelijk profile-
ren in eigen vakwetenschappelijke kring, zonder daarbij zich al te veel
te bekommeren om de smaak van het publiek. Met name Bourdieu zou tot
dit prototype kunnen worden gerekend.

Tenslotte kan men proberen op beide markten succesvol te opereren.
Touraine behoort zonder twijfel tot de weinigen die dat inderdaad uit-



36

eindelijk gelukt is. Naast theoretisch doorwrochte zeer wetenschappelijke
werken laat hij ook toenemend publikaties het licht zien, die uitdrukke-
lijk zijn afgestemd op een zeer breed publiek. Veel van zijn publikaties
kunnen dan ook worden beschouwd als evenzoveel pogingen tot popular-
isering van zijn hoofdwerken. In dit verband kunnen onder meer ge-
noemd worden 'Lettres A une Etudiante, Pour la Sociologie, Apr6s So-
cialisme, Une Socidtd Invisible' en dergelijke. Al deze publikaties worden
over het algemeen gekenmerkt door vele herhalingen en doublures in een
poging zijn inzichten steeds weer zo actueel mogelijk te formuleren. Wat
cynisch zou men kunnen stellen, dat de enorme publikatie-ijver mede
gevoed wordt door de wens zo de verworven positie in het intellectuele
milieu te handhaven en te versterken.

Deze ideaaltypische strategieon onderstrepen hoezeer de gegroeide
belangstelling voor de sociale wetenschappen van invloed is op de wijze
waarop de sociologie wordt beoefend. Veel Franse sociologische studies
zlln in mijn ogen dan ook niet goed plaatsbaar wanneer geen rekening
wordt gehouden met deze intellectuele omgeving. Mogelijk laten zich uit
deze unieke omstandigheid de navolgende twee opvallende kenmerken van
veel Franse sociologische studies verklaren. Het eerste betreft de essay-

I  istische vorm waarin vele verhandelingen zijn gegoten met daarbij opval-
i lend weinig voetnoten en verwijzingen naar andere werken. Deze vorm

lijkt te zijn toegesneden op de literaire standaarden van een intellec-
tueel publiek dat nu eenmaal meer gecharmeerd is van stijlvol geschreven
teksten dan van specialistisch en gedetailleerd spitwerk.

Verder speelt hier mogelijk ook de grote mate van concentratie van
het intellectuele leven te Parijs een rol. Veel sociale wetenschappers
verkeren dagelijks in elkaars fysieke nabijheid met het 'Maison des Hom-
mes' als 66n van de belangrijkste pleisterplaatsen. Iedereen is van el-
kaars werk op de hoogte en dus ook van de ingehouden polemieken die
vaak tussen de regels door toch wel gevoerd worden. Volgens Lemert

  wordt in veel publikaties rekening gehouden met de onderlinge collegiale

  verhoudingen en komt het maar zelden voor dat men echt stellingen ten
opzichte van elkaar betrekt  (30).  Daar komt bovendien  bij,  dat  met  name
de coryfee6n ieder hun eigen en gerespecteerd studiedomein hebben
verworven. Hoewel ze praktisch allemaal dezelfde thematiek aansnijden

(   staan ze ook weer niet echt
in concurrentieverhouding tot elkaar.

Met deze laatste opmerking raken we aan een tweede opvallend

&   kenmerk van de Franse sociologie. Al eerder hebben we gesteld, dat veel
h onderzoekers hun aan een beperkt probleemstellingsgebied ontleende

J 1  
empirische inzichten zoveel mogelijk in algemene theoretische kaders

<  t Frankrijk
te spreken van sociologische deelspecialismen. Eerder is het41 trachten te systematiseren. Het is wat dit betreft dan ook moeilijk om in

zo, dat de onderzoekers algemene sociologische concepten en inzichten
toepassen op verschillende deelterreinen. Daarbij is het opvallend dat er
gesproken kan worden van een zekere algemene consensus over de basis-
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j principes  van de sociologische benaderingswijze. Deze gemeenschappelijk-
j heid in benaderingswijze kan negatief worden omschreven  als  een  zich
  verzetten tegen een deterministisch structuralisme en voluntaristisch
I subjectivisme. Zo heeft Lemert in zijn kernachtige analyse van de mo-

derne Franse sociologie gewezen op het feit, dat de hoofdaandacht van
de toonaangevende sociologen geconcentreerd is op het vraagstuk van
sociale determinatie versus individuele handelingsvrijheid (31). Dit laat
zich onder meer illustreren aan de concepten waarmee de sociologische
coryfeeIn hun onderzoeksgebied 'te lijf gaan'. Concepten als 'habitus'
(Bourdieu), 'effets pervers' (Boudon), 'Sociatd bloqu6e' (Crozier), 'histo-

r ricitd' (Touraine), 'surddtermination' (Althusser), hebben gemeenschappe-
lijk, dat zij bedoeld zijn een uitweg te bieden voor het klassieke dilem-
ma tussen een deterministische en voluntaristische benadering van de
sociale problematiek.

J    Daarmee is de sociologie een rustpunt geworden in de grote perio-
  dieke golfbeweging van intellectuele modes die zo kenmerkend is voor

  het

Franse intellectuele milieu. Zeker na de Tweede Wereldoorlog kan er
in het intellectuele klimaat in Frankrijk gesproken worden van een soort
van pendelbeweging tussen een spontane (subjectieve) en een gedeter-
mineerde (structurele, objectieve) benadering van de maatschappelijke
realiteit. Binnen het intellectuele milieu wordt dit vaak als een weten-
schappelijke revolutie aangemerkt. Zoals Pollak opmerkt is het echter
meer een mode dan een adequate wetenschappelijke benadering (32).

De sociologie is wat dit betreft een middenweg tussen deze uitersten
gaan bewandelen en zij is daarmee wat minder afhankelijk geworden van

4  : de periodieke omslagen  in het intellectuele klimaat. Hoewel  zij  zich  niet
kan onttrekken aan de invloed en stromingen binnen het intellectuele
milieu vormt dit wel een bewijs, dat de sociologie inmiddels een erkende

Fn gerespecteerde positie heeft verworven in het Franse wetenschappe-
'lijke bestel.



38

HOOFDSTUK 3

OORSPRONG ENKENMERKEN VANDEFRANSE
ARBEIDSSOCIOLOGIE

De verschillende commentatoren op de ontwikkeling van de Franse so-
ciologie, zijn unaniem in hun beoordeling, dat pas na de Tweede We-
reldoorlog de maatschappelijke en intellectuele condities niet alleen gun-
stig waren  voor de ontplooiing  van de arbeidssociologie, maar zelfs zoda-

 nig bevorderend, dat deze deeldiscipline min of meer bepalend is geweest
I voor de ontwikkeling  van de sociologie aldaar  in haar algemeenheid   (1).
Binnen dit kader wordt vaak gewezen op het feit, dat de eerste genera-
tie toonaangevende 'professionele' Franse sociologen - onder wie Crozier,
Touraine, Naville en Reynaud - uit de arbeidssociologie zijn voortgeko-
men. Deze zeker tot het einde van de zestiger jaren durende dominantie

' van deze deeldiscipline binnen het Franse 'sociologiebedrijf is zowel te
  verklaren uit:

1)  de intellectuele en sociaal-economische 'klimaatverandering' direct na
de Tweede Wereldoorlog, als ook

2.  de zeer specifieke en unieke wijze waarop die studiegebied in Frank-
rijk - vooral onder invloed van Friedmann (de nestor van de Franse
arbeidssociologie) - werd gesystematiseerd tot een 'sociologie du tra-
vail'.

Deze twee aspecten zullen we als uitgangspunt hanteren om in het na-
volgende een kenschets te geven van de arbeidssociologie in Frankrijk.

3.1. Onderzoek onder overheidsprotectie

Zoals in de meeste bezette landen, betekende het einde van de Tweede
Wereldoorlog ook voor Frankrijk een - in maatschappelijk en intellec-
tueel opzicht - historische caesuur met de periode daarvoor. Hoewel de
'emphatische hoop van de bevrijding' op een waarlijk nieuwe (voor velen
socialistische) samenleving al spoedig moest plaats maken voor een wat
kille ontnuchtering, raakte desondanks de basisstructuur van de Franse
samenleving  in  een  niet  meer te stoppen stroomversnelling. Deze bracht
voelbare en direct waarneembare transformaties met zich mee in de
economische en sociale structuur en had na een interbellum van stilstand
en stagnatie grote gevolgen voor het Franse zelfbewustzijn. Want on-
danks de met veel verve tentoongespreide ideologische en politieke me-
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ningsverschillen, bestond er wel een maatschappelijke consensus dat het
lot van de Franse natie verbonden diende te worden aan een succesvolle

intensieve industrialisering en modernisering van de economie. Hierbij
diende vooral de overheid een sturende en stimulerende rol te vervullen:

een opvatting die ondanks de wisseling in politieke regiems tot op de
dag van vandaag nog niets aan betekenis heeft ingeboet.

De grondslag van deze consensus was gebaseerd op de eensgezinde
beoordeling, dat de nederlaag in de Tweede Wereldoorlog voor een belan-
grijk deel te wijten is geweest aan het gebrek aan economische en tech-
nische potentie. De beschuldigende vinger werd daarbij vooral uitgesto-
ken naar het v66r de Tweede Wereldoorlog gevoerde conservatieve over-

heidsbeleid  (2). Aan industri6le ontwikkeling  werd toen binnen dit beleid
geen hoge maatschappelijke prioriteit toegekend en wetenschap en tech-
niek werden alsgevolg daarvan nauwelijks produktief uitgebuit. Techniek
was zoals Dull opmerkt, voornamelijk een zaak voor ingenieurs, die door
hun opleiding aan de 'Grandes Ecoles' dit kennisgebied meer esoterisch

dan pragmatisch benaderden  (3). De techniek  werd  dan ook voornamelijk
bewonderd als een symbool van nationale cultuur en het 'genie fran aise'
en nauwelijks in haar praktische hoedanigheid van fundament voor indus-
tri*le innovatie. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat het Franse be-
drijfsleven met zijn vele kleine ondernemingen in deze periode in tech-

nologisch opzicht een relatief grote achterstand opliep en dat ook op
andere maatschappelijke deelgebieden verschijnselen of gevoelens van
stagnatie zich voordeden.

De bevrijding betekende zeker voor degenen die zich actief in de
verzetsbeweging hadden gemanifesteerd, zowel het afwerpen van het
bezettingsjuk als een bevrijding van het vooroorlogse waardencomplex.
Verandering en vernieuwing vormden de sleutelbegrippen binnen dit nieu-
we waardensysteem, zowel op politiek, moreel als sociaal-economisch

gebied. Binnen dit kader werd aan de modernisering van de economie de

hoogste prioriteit toegekend: niet alleen om zo de sporen en bronnen van
achterstand uit te wissen, maar vooral als uiting van de nieuwe Franse

geest van ontwikkeling en vooruitgang.
Voor ons betoog is van belang dat dit 'Umwertungsproces' onder meer

de erkenning inhield van de maatschappelijke centraliteit van techniek

en wetenschap als de bron en motor van industrilile ontwikkeling en
zelfs van de maatschappelijke ontwikkeling in haar totaliteit. Hoewel

zeker in aanvang de kenmerken vertonend van een 'illusion techniciste',
die in technische evolutie de oplossing van maatschappelijke problemen

postuleert, markeerde dit wel het begin van het ontstaan van een maat-

schappelijke behoefte aan sociaal-wetenschappelijk onderzoek op het
gebied van industrieel-technische ontwikkeling. Want net als elders gold
ook voor Frankrijk de wet, dat het sociologisch onderzoeksbedrijf pas
tot volle wasdom kon worden gebracht, toen de sociologie maatschappe-

lijk erkend werd als een normaal en essentieel instituut van een 'volwas-
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sen' industriule samenleving. Net .als elders betekende dit ook hier, dat
vooral die sociologische deeldisciplines disproportioneel werden begun-
stigd, die hun onderzoeks- en studieobjecten concentreerden op sociale
probleemgebieden die in het kielzog van een intensieve industrialisatie
werden opgeroepen.

  ook binnen het wetenschapsbedrijf een soort van 'Umwertung aller Wer-
Meer dan elders betekende dit echter wel voor de Franse situatie, dat

te' diende plaats te vinden. De wetenschappelijke onderzoeker diende
,  zich niet alleen - liefst empirisch - met actuele maatschappelijke proble-

men bezig te houden, maar diende ook een confrontatie met een beleids-

   en oplossingsgerichte onderzoeksbehoefte niet bij voorbaat uit de weg
1 te gaan.

Zeker in Frankrijk, waar overigens niet alleen de sociologie geken-
merkt werd door een streven naar academische 'puret61, betekende dit de
ontwikkeling van een wetenschappelijke attitude, waaraan binnen het
Franse universitaire systeem ook direct na de Tweede Wereldoorlog nau-
welijks aandacht werd besteed. Het sociologisch onderzoek is dan ook
vooral onder een gunstige financi6le protectie van de overheid in buiten-
universitaire instituten tot ontwikkeling gebracht. Naast sociaal-weten-
schappelijke onderzoekscentra ten behoeve van het 'Commissariat Gineral
du Plan' en diverse vakministeries zijn direct na de oorlog de volgende
instellingen van belang geweest:

Allereerst de creatie van een eigen sociologisch onderzoekscentrum
binnen het CNRS (Centre National du Recherche Scientifique) het zoge-
naamde CES (Centre d'Etudes Sociologiques).  Het  CNRS  (in  1938  nog
opgericht onder de Volksfrontregering en oorspronkelijk bedoeld als
centraal co8rdinatiepunt van natuurwetenschappelijk onderzoek) werd na
de oorlog met vele secties uitgebreid waaronder 66n voor sociologie. Via
het CNRS als onderdeel van het Ministerie van Onderwijs worden on-
derzoeksgelden ter beschikking gesteld en toegewezen aan de .verschil-
lende daarvoor erkende zelfstandige buiten-universitaire onderzoeksin-
stituten. Door de erkenning van het CES werd nu voor het eerst de
mogelijkheid geopend dat de sociologie eigen financi6le middelen kreeg
toebedeeld voor grote empirische onderzoeken. Voor het eerst diende
zich de situatie aan, dat van sociologisch onderzoek een beroep met
eigen carri6remogelijkheid gemaakt kon worden, zonder zich daarbij al te
zeer te bekommeren om de intellectuele standaarden en vormvereisten
van de academische wereld.

Vervolgens de oprichting van de 6e sectie aan de Ecole Practique des
Hauta-Etifd -(Waar door Friedmann als directeur van het CES de eerste

,
a-rbeidssociologische seminars werden georganiseerd en waaruit de eerste

1 generatie professionele sociologen zou voortkomen) en de instelling van
de leerstoel Histoire (later sociologie) du Travail aan het Conservatoire

  National des Arts et M6tiers, die eveneens door Friedmann tot 1960 zou
worden bekleed.
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Tot slot de oprichting in het begin van de vijftiger jaren van het
ISST (Institut des Sciences Sociales du Travail) als onderdeel van het
Ministerie van Arb id. Oorspronkelijk bedoeld als trainingscentrum van
zogefiaamde 'conseilleurs du travail' (een soort van ondernemingsraad
adviseurs) groeide het uit tot het meest toonaangevende onderzoekscen-
trum in de vijftiger jaren vergelijkbaar met het 'Tavistock Institute' in
Groot-Britanni6. Naast eigen stafleden werden voor grote onderzoeks-
projecten leidende onderzoekers van buiten aangetrokken. Zo hebben o.a.
Touraine en Reynaud hun eerste grote empirische onderzoeken binnen dit
instituut uitgevoerd.

Zoals uit bovenstaande opsomming blijkt, bewogen praktisch alle on-
derzoeksinstituten zich op het terrein van de arbeidssociologie: een in-
stitutioneel bewijs hoezeer deze deeldiscipline op onderzoeksgebied het
gezicht van de Franse sociologie in eerste instantie heeft bepaald. Ook
toen de sociologie in 1958 uiteindelijk als eindexamenvak aan de Franse
universiteit werd erkend, bleek het praktisch onmogelijk om daar con-
currerende onderzoekscentra van de grond te tillen en de dominante
positie van de buitenuniversitaire instellingen te doorbreken. Het bleek
op den duur zelfs de institutionele tweespalt binnen de sociologie alleen
nog maar te versterken. Door deze buitenuniversitaire institutionalisering
verkreeg het zich ontwikkelende (arbeids)sociologisch onderzoek een
aantal specifieke kenmerken. Deze kunnen alle op zich beschouwd worden
als een definitieve doorbreking van de tot dan toe nog steeds binnen de
universiteit overheersende Durkheimiaanse opvatting van sociologiebeoe-
fening.
a. jAllereerst fungeerde de 'academische kring' niet langer als het be-

 langrijkste
referentiekader voor de selectie van studieobjecten, maar

de maatschappij' en de aldaar ervaren problematiek. Deze omslag
naar actuele maatschappijproblematiek als hdt aangrijpingspunt voor
sociaal-wetenschappelijk onderzoek en theorievorming vond een
vruchtbare voedingsbodem in het naoorlogse intellectuele klimaat waar
onder invloed van oplevende existentialistische en humanistische

I denkpatronen het maatschappelijk en politiek engagement ook voor
wetenschappers tot een hoog goed werd verklaard. Onder meer kantte
men zich fel tegen een benadering die sociale feiten als
geobjectiveerde dingen beschouwde. Als 66n van de wegen om dit
objectivisme te doorbreken dn zich als wetenschapper buiten de ivo-

I ren toren te ontplooien verkreeg het empirisch veldonderzoek een
nieuwe betekenis. In het politieke klimaat direct na de Tweede We-
reldoorlog, waarin de linkse partijen een geslaagde greep naar de
macht leken te volvoeren, vertaalde dit politiek-maatschappelijke
engagement zich in een verbondenheid met de werknemersklasse en
haar organisaties. Het empirisch veldonderzoek werd daarmee idn van
de principes van het 'il faut aller voir'. Via dit onderzoek trad men
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zo in contact met de werknemers zelf en dit kon weer uitgelegd
worden als de uitdrukking van een radicale politieke sympathie. De
aantrekkingskracht van de arbeidssociologie op jonge kritische intel-
lectuelen is voor een groot deel uit deze specifieke naoorlogse situa-
tie te verklaren. Friedmann met zijn nadruk op empirisch veldon-
derzoek en historische verbondenheid met het lot van de werknemers

fungeerde daarbinnen als toonbeeld van wat een modern ge6ngageerd
intellectueel diende te zijn.

b. Ondanks de 'ouvrieristische' oriHntatie van de beginnende arbeids-
sociologie was het een onontkoombaar proces dat zij in de loop van
haar verdere ontwikkeling toenemend betrokken werd in de onder-
scheiden wijze waarop maatschappelijke problemen door belangen-
groepen nu eenmaal worden gethematiseerd  (4). Dit probleem speelde
nauwelijks direct na de Tweede Wereldoorlog maar zou met name een
rol gaan spelen in de vijftiger jaren. Toen versterkte de overheid

,
binnen een vooral door 'rechtse' krachten beheerste politieke struc-
tuur haar greep op de industrieel-technische ontwikkeling. Dit ging

< gepaard met
een groeiende behoefte aan beleidsondersteunend onder-

zoeksmiiteriaal en dit zou binnen de kring van onderzoekers aanlei-

f ding geven tot nogal wat controversen. Deze kwamen voort  uit  de
laanspraken van de toenmalige arbeidssociologie zowel een kritische
idiscipline te zijn op veilige afstand van het beleid als een discipline

 et een dienstbaarheidsoridntatie ten opzichte van hetzelfde beleid.
Het zou verschillende onderzoekers met name in de vijftiger jaren
voor grote dilemma's plaatsen en tot onderscheiden rolopvattingen

- aanleiding geven  over hoe een socioloog  zich ten opzichte van het
beleid diende op te stellen (5).

c. Met het bovenstaande wordt niet bedoeld dat, zoals de marxistische
kritiek op de 'burgerlijke sociologie' beweert, dit onderzoek uit die
tijd per definitie de denkp tronen van de heersende klasse bevestigt
en de maatschappelijke elite van kennis voorziet die haar positie
alleen nog maar versterkt. Zoals Rose in zijn studie over de Franse
arbeidssociologie aantoont is er van een dergelijke 'servants of power'
optiek bij de toonaangevende Franse sociologen nauwelijks sprake
geweest (6). Integendeelrde-¥anuit empirisch onderzoek opgebouwde
theoticiin -,b ekenden   eerder een fundamentele kritiek op, dan-fen
onderbouwing van het beleid. Bovendien getuigden zij van een grote
aversie betrokken te worden (in diagnostische en interveni6rende zin)
in de beleldsvoorhereiding en -uitvoering. Die enkele sociaal-weten-

schappelijke onderzoekers die op den duur geen onderscheid wensten
te maken tussen wetenschap en beleid (zoals Crozier) hebben dit met
een aanzienlijk prestigeverlies in wetenschappelijke kring moeten

bekopen (7).



43

Hier wordt uitsluitend bedoeld, dat de arbeidssecio gie in haar
keuze  van.onderzoyksobjecten. M.PIPbleemstellingen, sterk Jwercll)ein-
Vloed door de_manier waarop binnen de nationale overheidsbeleidska-
dors maa-tsq ppelijke probleemyelden werden gedefinieerd. Daarnaast
kan ook de wijze waarop de Franse arbeidssociologie werd geinstitu-
tionaliseerd als een doorslaggevende factor worden aangemerkt voor
haar typische thematische en inhoudelijke opvulling.

Ik doel hier op de onderscheiden institutionalisering van deze
deeldiscipline in Frankrijk en de Angelsaksische landen. Opvallend is
namelijk dat in Frankrijk de sociologie, die zich bezig houdt met de
sociale vraagstukken van industri6le ontwikkeling, zich niet heeft
'gelabeld' onder de noemer van bedrijfs- of industri6le sociologie,
maar als een 'sociologie du travail'. Door de meeste auteurs wordt dit
teruggevoerd tot de wijze waarop dit probleemveld door Friedmann
werd gesystematiseerd. Daarmee is nog geen antwoord gegeven op de
vraag waarom deze systematisering zich dan alleen in Frankrijk wist
door te zetten. In antwoord op deze vraag werd door Touraine in een
van zijn eerste geschriften gewezen op de onderscheiden

1 maatschappelijke constellaties  van  de  USA en Frankrijk  (8).  Het  aan-
wezig zijn van een al dan niet maatschappij-kritische vakbeweging

- wordt daarin onder meer als reden aangevoerd voor deze divergerende
ontwikkeling. Meer doorslaggevend lijkt echter te zijn, dat de 'indus-

  trial sociology' zich in de USA en Engeland vooral ontwikkeld heeft
I uit sociaal-wetenschappelijke onderzoekscentra binnen grote industrie-

bedrijven. Van het begin af aan heeft de aandacht zich daarbij vooral
geconcentreerd op problemen zoals die door het bedrijfsmanagement

1

worden gedefinieerd. Als favoriete onderzoeksthema's worden   die
sociale factoren geselecteerd die geacht worden het individueel werk-

i nemersgedrag te beinvloeden en liefst ook te sturen in de richting
van een doelmatiger ondernemingsfunctioneren (zoals motivatie, ver-

t Zuim, leiderschap, groepsvorming, etc.). In Frankrijk daarentegen is

7 I vanwege het ontbreken van een dergelijke bedrijfssociologische tra-
/         'ditie dit onderzoeksveld niet zozeer opgevuld met ondernemings-   of

ondernemersproblemen, maar met probleemdefinities op algemeen-
maatschappelijk niveau. Dit werd nog eens uitdrukkelijk gestimuleerd
door de weliswaar eveneens buitenuniversitaire, maar in dit geval door
de overheid gestimuleerde institutionalisering.

Heel concreet komt dit tot uiting in het gegeven dat binnen de

 Franse arbeidssociologie weinig is terug te vinden van de als klassiek
, te boek staande bedrijfssociologische onderzoeksthema's maar des te

 meer van thema's die zich bewegen op het niveau van de macro-in-
dustri6le ontwikkeling.

Bovendien bood deze_indihilionele_inbedding   de_ EramBe   arbeids-
sociologie  toch  een zekere  gamnlie  voor het behoud van _een_knitische
distantie ten opzichte van het beleid. Zo kon de arbeidssociologie in /
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tegenstelling tot haar zusterdiscipline in de USA zich ook eerder

/ontwikkelen tot een arbeiders- dan een managementsociologie.

d. Zoals in het bovenstaande gesteld, ligt het voor de hand te veron-
derstellen dat door de institutionele optuiging van de arbeidssociologie
onder sterke overheidsprotectie het te onderzoeken probleemveld meer
op algemeen maatschappelijk niveau, dan op het niveau van het af-
zonderlijk bedrijf wordt gethematiseerd. Als in de offici6le overheids-
politiek de industrieel-technische ontwikkeling wordt aangewezen als
de motor van maatschappelijke vooruitgang is het niet verwonderlijk
dat dit zich op de een of andere manier in de wetenschappelijke
probleemformulering weerspiegelt. In het pogen de maatschappelijke

11gevolgen van technisch-industrilile ontwikkeling te doordenken, is de
grens tussen arbeidssociologie en algemene macro-sociologie van het
begin af aan dan ook moeilijk te trekken. De focus van analyse vormt i
niet de onderneming of het bedrijf als het vertrekpunt om de sociale
problematiek rond het industrialisatieproces door te lichten. Het alla-
lysekader is yeel ruimer en abstracter en zoals Diill het kernachtig
formuleert geconcentreerd op het direct aan elkaar relateren van de
maatschappelijke voorwaarden en structuur van industrilile produktie
en   de--concrpte  arbeidssituatie   (9). Een dergelijk analysekader  laat
zich niet opsluiten binnen een 'enge' bedrijfssociologie, die juist
gedurende lange tijd een scherpe grens heeft getrokken tussen be-
drijfsinterne en bedrijfsexterne arbeidsproblematiek Door Fried -ann
wordt deze benadering tot een 'sociologie du travai gesystematiseerd,
waarmee tevens uitaiukkink wordt- gegiven -aan   het   feit, dat arbeid
niet een neutraal binnen gesloten bedrijfsmuren isoleerbaar onder- T zoeksobject is, maar moet worden aangemerkt als het cen-trale 1
ontwikkelingsprincipe  van de maatschappij.  Met het langzaam teloor         )
gaan van de specifiek Friedmanniaanse benadering heeft dit echter  /
niet geleid tot een vermindering van deze maatschapl,elii-kilmn dering -/
van de arbeidsproblematiek; integendeel. Men kan zich zelfs afvragen
of de crisis in de arbeidssociologie waarvan Touraine o.a. in 1969
spreekt en die door hem wordt uitgelegd als het 'oplossen' van deze
deeldiscipline in de algemene sociologie niet bij voorbaat een logisch
gevolg is van de wijze waarop dit studieveld van het begin af aan is
ingevuld (10).

e. Zoals gesteld kwam de arbeidssociologie door haar sterke afhanke-
lijkheid van overheidsopdrachten onder een zekere legitimeringsdruk
te staan hetgeen zich vooral uitte in de keuze van onderzoeksobjec-
ten. Naast een algemene interesse voor de gevolgen van technische
ontwikkeling voor de (industrie-)arbeid werd dit brede thema in de
vijftiger jaren meer gedetailleerd aangevuld met onderzoek naar de
gevolgen van technische ontwikkeling voor beloningssystemen, de
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houding van werknemers ten opzichte van technische ontwikkeling,
arbeidsverhoudingen-vraagstukken etc. Toen tegen het einde van de
zestiger jaren de aandacht van de overheid verschoof naar de gevol-
gen van technisch-industridle ontwikkeling buiten de directe produk-
tiesfeer zoals regionale ontwikkeling, besturingsvraagstukken, onder-
wijsproblematiek e.d. leidde dit dan ook tot het wegvallen van de
eens zo geroemde thematische eenheid binnen de arbeidssociologie.

In het bovenstaande is ook gesteld dat deze betrokkenheid op
vooral overheidsbelangen niet kan worden uitgelegd in termen van een
puur instrumentele dienstbaarheidsori6ntatie. Desondanks kan overeind
worden gehouden dat in de theoretische reflexie sporen aanwezig zijn
van een zekere 'Wahlverwantschaft' tussen de visies van
beleidsvoerders en wetenschappelijke onderzoekers. Zo manifesteerde
zich in de vijftiger en zestiger jaren binnen het overheidsbeleid toe-
nemend een technocratische visie. De technisch-industri6le ontwikke-
ling werd steeds meer als een neutrale oplossing beschouwd voor met
de industrialisatie samenhangende sociale problemen. De technische
ontwikkeling werd dan ook gezien als een maatschappelijk exogene
grootheid die op zichzelf de maatschappelijke ontwikkeling zou sturen.
Hoewel binnen de Franse arbeidssociologie op theoretisch niveau deze
voorstelling van zaken al snel werd bekritiseerd is het een opvallend
gegeven dat in de theorievorming sprake bleef van een sterke, wel-
haast eenzijdige bevoorrechting van de -techn-otogisEhe dimensie yan
de maatschappelijke ontwikkeling.- -De economische en politieke
machtsstructuren waarbinnen deze ontwikkeling tot ontplooiing wordt
gebracht  en niet neutraal gestuurd, werd daarentegen veel minder  als
uitgangspunt voor theorievorming gengmen. Zelfs degenen die zich in
hun studie en onderzoek vanuit een marxistische inspiratiebron met
dit probleemveld bezighielden (onder meer als reactie en in oppositie
ten opzichte van Friedmann, o.a. Naville) zijn niet helemaal aan deze
technologisch deterministische valkuil ontkomen. Zelfs in de hoog-
tijdagen van kritische reflexie (Mallet en de these van de nieuwe
arbeidersklass ) is het opvallend dat de uiteindelijke verklaringsbron
gezocht wordt in een zich welhaast volgens een interne logica vol-
trekkend neutraal technisch ontwikkelingsproces (11).

Wat dit betreft kan men stellen dat het theoretisch dilemma van
de maatschappelijke endogeniteit of exogeniteit van technologische
ontwikkeling door de Franse arbeidssociologie zeer onbevredigend is
opgelost. Met name in de onderzoekspraktijk_leidde dit ondanks de
rijpheid van75-eoreEisclie -rETIeRTE-tot een situatie dat de technologie
als uiteindelijke verklarende variab6Ie-werd gehanteerd. In de -theo-
rievbrming Ieidde    dit   weer   tot   een  -0-ntwikkeling   die zich ironisch
genoeg ook binnen de industrial sociology in de USA heeft voorge-
daan: namelijk een sterke beklemtoning van zogenaamde convergen-
tietendenzen in industri6le samenlevingen. Dit theoretisch moment is
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  binnen de Franse sociologie tot een dominante stroming uitgegroeid
I en heeft op het werk van Touraine getuige onder meer zijn these van
c de industri6le beschaving een zeer grote invloed uitgeoefend.

3.2. Sociologie du travailila Friedmann

Volgens Pollak is de opsplitsing van de sociologie in allerlei deelspecia-
lisaties na de Tweede Wereldoorlog zeer nauw verbonden met de mono-
polisering van bepaalde aandachtsgebieden door enkele sociologen   ( 12).
Vooral in een periode, waarin nog relatief weinig sociologen aan de
ontwikkeling van de discipline deelgenoot zijn, fungeert zo stelt hij wat
cynisch, de thematische opsplitsing als een middel om zijn naam in ver-
binding met een deelspecialisatie te vereeuwigen. Met het verklaren van
de ontwikkeling van deelspecialisaties uit een welbewust carridrestreven
van enkele personen wordt aangesloten bij visies als die van Rose, die
als zo kenmerkend voor de Franse sociologie het bestaan van een zoge-
naamd 'star-system' aanwijst (13). Binnen dit systeem worden   de   top-
posities bekleed door degenen die zich onder meer op basis van theore-
tische virtuositeit op hebben kunnen werken tot onderzoekspatroon van
een eigen instituut en die de sociologie als het ware op basis van per-
soonlijke domeinaanspraken fragmenteren en institutionaliseren. Hoewel
kan worden aangetoond dat er binnen de Franse sociologie sprake is van
een grote fragmentatie van onderzoeksactiviteiten over verschillende
instituten die, in termen van Rose, zich hebben ontwikkeld rondom een
aantal theoretische 'virtuoso', gaat het toch te ver de ontwikkeling van
de sociologie in Frankrijk als het ware psychologisch te reduceren tot
een uitvloeisel van het op carridre beluste streven van enkele personen.

Ons beperkend tot de arbeidssociologie is het bovendien niet vol te
houden dat deze zich heeft ontwikkeld uit een streven naar coherente
schoolvorming door 66n persoon, in dit geval Friedmann. Niet alleen
omdat bij hem geen sprake was van schoolvorming in de klassieke zin
des woords, maar vooral omdat de ontwikkeling van de Franse arbeids-
sociologie zich niet langs 66n, maar langs twee ontwikkelingslijnen heeft
ing€zet. Zoals de ene lijn met Friedmann wordt geassocieerd is de andere
aan de naam van Naville te verbinden. Tot op zekere hoogte kan de
groepsvorming rond deze beide personen beschouwd worden als een eer-
ste ontwikkeling naar twee aparte scholen ieder met eigen onderzoeksin-
stituten en zelfs tijdschriften.
Zo manifesteerde de groep rond Friedmann zich vooral binnen het ISST
met als spreekbuis het tijdschrift 'Sociologie du Travail', terwijl Naville
en zijn medewerkers zich binnen het CES ophielden en zelf een eigen
tijdschrift oprichten onder de naam 'Cahiers d'Etude de l'Automation'
(14). Hoewel. beide, stromingen zich met dezejfde thematiek bezjghielden
(namelijk de gevolgen van technische evolutie voor de arbeid) verschil-
den ze sterk in benaderingswijze en dat voor een groot deel is terug te
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voeren op een onderscheiden interpretatie van het werk van Marx.
De groepsvorming laat zich dan ook niet alleen benoemen naar een

aantal pioniers, maar ook naar wetenschaps-inhoudelijke verschillen. Zo
ontwikkelde zich de ene groep vooral tot een sociologie van 'ta civilisa-
tion industrielle'. terwijl binnen de andere stroming de sociologie zich
meer op orthodox-marxistische wijze ontvouwde tot een sociologie van
het   salariaat   of de loonarbeid (15). Desondanks   is het juist wanneer
gesteld wordt dat de invloed van Friedmann op de Franse arbeidssocio-
logie groter is geweest dan die Van Naville. Dit is behalve uit persoon-
lijkiwidsVErithilIEn FoornamelijR te verklaren uit:
-  de gemakkelijke toegang van Friedmann tot allerlei (semi)-overheids-

instanties voor het verwerven van steun in de oprichting van onder-
zoeksinstellingen en het verkrijgen van onderzoeksopdrachten;

-  het feit, dat Friedmann ironisch genoeg nauwelijks aan de vorming
van een aan een bepaald theoretisch perspectief toegewijde kring van
discipelen heeft gewerkt. In tegenstelling tot de benadering van Na-
ville was die van Friedmann meer open en maatschappelijk onbepaald,
waardoor er ruimte bestond voor de ontplooiing van alternatieve
visies en interpretaties. Rondom Friedmann formeerde zich dan ook
een zowel in maatschappelijk als theoretisch opzicht heterogeen ge-
zelschap van personen die zich meer globaal lieten leiden door de
ge*ngageerde ori6ntaties van Friedmann;

-  tenslotte de gelukkige omstandigheid dat de seminars van Friedmann
juist bezocht werden door een aantal jonge wetenschappers (zoals
Crozier, Reynaud, Touraine) die (toeval of niet) in de zestiger jaren
tot toonaangevende onderzoekers zouden uitgroeien en zelf de leiding
kregen over eigen onderzoeksinstituten.

De 'Friedmannschool', hoewel daar in die tijd nog nauwelijks van
gesproken werd, groeide daarmee ook in kwantitatief opzicht uit tot
de dominante stroming.

Zoals uit het bovenstaande duidelijk is geworden behoorde Touraine tot
degenen, die zoals een van de deelnemers aan de seminars van Friedmann
zich herinnert: 'fument quelques-uns A trouver boulevard Arago ... un
'cours du soir', le sdminaire de sociologie industrielle, invent6 en dehors
de toute orthodoxie universitaire par le directeur du Centre d'Etude
Sociologiques ... Sans distinction d'origine, le philosophe, l'historien et le
juriste s'asseyaient autour de la table, entre l'ing6nieur, l'organiseur et
le chef du personnel. L'enseignement mutuel 6tait la rdgle et chacun
d6couvrait naivement ses ignorances. C'itait le rdgne de la bonne vo-
lonta, du questionnement inlassable, de 1'6tonnement et vraiment de la
recherche (16). Net als de anderen had ook Touraine nauwelijks een
sociologische achtergrond en werd hij door Friedmann voor het eerst in
dit vakgebied ingewijd. Hij was een van de weinigen die ook actief deel-
nam binnen het door Friedmann uitgestippelde onderzoeksprogramma. Het
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eerste werk van Touraine is dan ook sterk beinvloed door de wijze
waar5-01-fid-d66d - e»-**tschappelijke ontwikkeling beschouwde en zijn
conceptie van sociologiebeoefening. Om de achtergronden van waaruit
Touraine met zijn sociologische studies begon te begrijpen is het dan
ook noodzakelijk de meest kenmerkende aspecten van de benaderings-
wijze van Friedmann weer te geven.

Toen Friedmann in 1946 zijn studie 'Probldmes humains du machinisme
industriel' het licht liet zien, werd door hem een thematiek geYntro-
duceerd die zich ondanks allerlei aanzetten in de Franse sociologie nooit
echt heeft doorgezet. Zo bestonden er in navolging van Durkheim wel
algemeen-sociologische studies onder andere van Halbwachs en Simiand,
waarin een relatie werd gelegd tussen de maatschappelijke c.q. tech-
nische arbeidsverdeling en de maatschappelijke positie van werknemers
(17). Behalve het feit, dat binnen dit perspectief de industri6le produktie
als een van maatschappelijke invloeden geisoleerd gebeuren werd gepor-
tretteerd, bestond er ook nauwelijks aandachpt voor de concrete_ontwik-
kelingen in de arbeidssituatie van de WBrinemers zelf. Wat dit betreft
moest men zich lange tijd tevreden stellen met meer filosofisch getinte
verhandelingen, waarin A la Proudon speculaties werden ontvouwd over
ontwikkelingen in de arbeid als gevolg van technische ontwikkelingen. De
vraag dringt zich zelfs op, of wegens het ontbreken van een Franse
sociologische traditie op dit punt, juist deze speculatieve filosofische be-
schouwingen over de arbeid - en dan met name die van Proudhon - zich
noodzakelijkerwijs wel als het theoretisch vertrekpunt moesten aandie-
nen, 66k voor de latere sociologische onderzoeken op dit terrein. Want
ondanks alle theoretische nuanceringen en verschillen is het een opval-
lend feit, dat zowel voor Friedmann als Naville een standpuntbepaling
ten opzichte van Proudhon als aangrijpingspunt fungeerde om de eigen
theoretische positie beter te profileren  en te doordenken   (18).   Wat   dit
betreft leek de discussie over ontwikkelingen in de arbeid sinds 1847
welhaast  100 jaar te hebben stilgestaan  en leek zelfs de polemiek tussen
Naville en Friedmann aan het begin van de zestiger jaren een ongewij-
zigde - zij het wel afgezwakte - replica van de controverse Marx-Proud-
hon (19).

De studie uit 1946, die zo baanbrekend en stimulerend zou werken op de
ontwikkeling van de arbeidssociologie in Frankrijk, was oorspronkelijk
bedoeld als een tweede deel van een meer omvattende trilogie. Het 'Leit-
motiv' daarvan, wordt door Lutz omschreven 'als een studie naar de
mogelijkheden van deze technische eeuw en de gevaren die een chaoti-
sche, bewustzijnsloze en ongecontroleerde ontwikkeling en toepassing van
deze mogelijkheden met zich meebrengt voor het individu en de mens-
heid' (20).

Waar het eerste deel bestond uit een kritische behandeling van de
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verschillende maatschappelijke vooruitgangsideologielfn vanaf de Renais-
sance tot en met de Tweede Industriule Revolutie, zo zou het tweede
deel concreet de betrekkingen tussen mens, machine en bedrijfsorgani-
satie doorlichten om in het derde deel tenslotte uit te monden in een
totaal-analyse van de industrieel-technische beschaving (21).

Hoewel een derde deel zich niet uitdrukkelijk onder deze noemer
heeft gepresenteerd is een dergelijke ontwikkelingslijn in het werk van
Friedmann wel aantoonbaar. Uit deze ontwikkelingsgang is ook duidelijk
dat Friedmann zich meer manifesteert en presenteert als een cultuur-
criticus dan als een maatschappij-analyticus. Hoewel door Frie3mann
steeds nadrukkelijk wordt erkend dat de menselijke problemen in de
arbeid niet los kunnen worden beschouwd van de maatschappelijke
structuur is het hem toch vooral te doen om kritiek te leveren op de
'technische cultuur'. Friedmann kant zich in zijn werk vooral tegen
'1'illusion techniciste' waarin de maatschappelijke ontwikkeIing beoordeerd
wordt vanuit een zgn. neutraal standpunt en waarin de techniek als de
oplossing van alle problemen wordt beschouwd. Zoals hij zelf stelt; 'zij
(les technicistes) interesseren zich niet voor een verandering van de
maatschappelijke structuur, ze hebben niet eens de problemen onderkend
die deze structuur stelt en beelden zich in (overigens vol goede wil) dat
zij een mathematische ordening kunnen opleggen aan de chaos van tijd,
door een onophoudelijke vermeerdering van de produktiviteit de arbeids-
conflicten kunnen overwinnen en de 'industri6le wetenschap' tot het-
zelfde succes kunnen voeren als de natuurwetenschappen bereikt hebben'
(22).

Vooral het idee, dat de toepassing van zgn. neutrale industri6le tech-
nieken weinig positieve gevolgen heeft voor degenen die daarmee moeten
werken, is voor Friedmann de belangrijkste inspiratiebron voor zijn
onderzoek naar de concrete gevolgen van de industri6le revolutie voor de
structuur en inhoud van de menselijke arbeid. Hoewelook hier de gevol-
gen van technische en organisatorische ration-Tddrin  uiteindelijk in
termen van menselijke waardigheid en persoonlijkheidsontplooiing worden
begrepen, heeft dit aandachtsgebied toch zijn meest sociologische studies
opgeleverd, die gepubliceerd worden in de periode van 1945-1960. Na
deze periode, waarin Friedmann zich nog nauwelijks direct met indus-
tri6le problemen bezighoudt, neemt het cultuurfilosofische moment weer
de bovenhand. Dit mondt uiteindeljk uit in een nogal moraliserend aan-
doende verhandeling over de doordrenking van de technologie in het
menselijk bestaan op alle levensgebieden (23).

De stimulerende en richtinggevende waarde van vooral de eerste stu-
dies uit deze sociologische reeks voor de arbeidssociologie in Frankrijk
was mijns inziens drieledig:
a.   Allereviat--bevat   ht__een  intinduntie_in  f_ranknk.- yan.  tot dan   toe

onbekend studiemateriaal uit de-USA, waarin als kritiek op het Tay-
lorisme en Fordisme de factor 'mens' in de produktie weer opnieuw
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wordt verdedigd.
b. Vervolgens, hoewel de studie van Friedmann nauwelijks steunt op

. ./.--/*.%-'....#.I-   .     .eigen empirisch onderzoek, wordt hier min of meer voor het eerste
uitdrukkelijk beklemtoond dat bescliouwingen over het arbeidsproces
plaits-di6-nen 5 vinden op basis van concrete data. In deze studie
wordt dan ook een 12Mismgdel voor onderzoek geformuleerd dat onder
meer in de studieseminars van Friedmann zal worden uitgewerkt tot
het eerste arbeidssociologische onderzoeksprogramma. Dit_RE ramma
richt ficIi -6FliEE- 6Iiderzoeken   van de gevolgen van technologische
veranderingen op de aard en inhoud van beroepen en functies in de
meest kenmerkende bedrijfssectoren. Binnen dit kader zijn door Tou-
raine, Verry, Isambert en Crozier onderzoeken uitgevoerd in resp. de
automobiel, staal- en horloge-industrie en administratieve bedrijven
(24). Hoewel methodologisch zwak onderbouwd leverden   zij   wel   de
eerste concrete gegevens op met betrekking tot ontwikkelingen in de
arbeidssituatie.

c. Tenslotte wordt in deze studie vanuit een kritiek ep de_human rela-
tion-sbet*eging een aantal postulaten geformuleerd dat als theoretische
basis is gaan dienen voor een aparte institutionalisering van dit aan-
dachtsgebied in een 'sociologie du travail'. Deze uitgangspunten heb-
ben lange tijd de richting en ori6ntatie bepaald voor het onderzoek
op dit terrein.

Het is vooral dit laatste onder c genoemde aspect dat hier nader zal
worden uitgewerkt.

Vooraf echter nog het volgende. Wanneer in het voorgaande de sue
gestie is gewekt van een door Friedmann ontworpen sociologische theorie
moet nu gesteld worden dat dit eigenlijk een te groot woord is. Bij
nadere beschouwing zijn de analyses van Friedmann gecentreerd rondom
zich meer op filosofisch - dan op sociologisch niveau bewegende postu-
laten; uitgangspunten die bovendien eerder worden gevoed vanuit een
intens doorleefde humanistische verbondenheid met de arbeids- en le-
venssituatie van werknemers, dan gebaseerd op een koele en nuchtere
analyse van maatschappelijke ontwikkelingen en de daarover bestaande
wetenschappelijke inzichten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze
uitgangspunten zich tegelijkertijd als maatschappelijk in theoretisch
verzetsmoment symboliseren tegen visies die zich te weinig van deze
levenssituatie rekenschap geven.

De uitgangspositie van Friedmann kan in drie CAnjrale concepten
worden samengevat, namelijk: 'totalitd du travail', 'milieu naturel' versus
'milieu technique' en 'la vie compldte'  (25).
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'Totalitd du Travail'
Met dit concept wordt door Friedmann een drietal theoretische opties
ten aanzien van de arbeid weergegeven:
- allereerst brengt dit concept tot uiting de eenheid van arbeid en het

gedrag, het handelen van werknemers zowel in als buiten de arbeids-
situatie;

-  vervolgens dat arbeid niet alleen als de bron van sociale samenwer-
kingsverbanden moet worden beschouwd, maar dat arbeid op zich een
opvoedende en humaniserende waarde bezit. Zijn grote kritiek op de
'human relationsbeweging' is dat deze de arbeidsproblematiek verengt
tot sociale samenwerkingsproblemen en bijvoorbeeld geen oog heeft
voor de vraag hoezeer de inhoud van gefragmenteerde arbeid leidt tot
een soort van geestelijke en morele drainage;

- vervolgens brengt dit concept - ook weer als een kritiek op Mayo
c.s., die de arbeidsorganisatie als een van de maatschappij geisoleerde
eenheid beschouwen - tot uiting, dat volgens Friedmann zich in de
arbeid zelf de maatschappelijke samenhangen van de industrilile pro-
duktie openbaren. Ontwikkelingen in de arbeid weerspiegelen direct de
maatschappelijke verhoudingen en worden daardoor als het ware di-
rect waarneembaar en tastbaar. Het is vanuit deze optiek dat door
Friedmann grote waarde wordt gehecht aan de methode van participe-
rende observatie, omdat alleen in directe confrontatie met de arbeids-
situatie de levenssituatie van de werknemers kan worden ervaren en
doorleefd.

'Milieu naturel' versus 'milieu technique'
De ontwikkelingen in de arbeid worden door Friedmann gerelateerd aan

'       het onderscheid 'natuurlijk' versus 'technisch milieu'. Het natuurlijk
milieu staat in deze dichotomie voor de samenleving van v66r de indus-
tri le revolutie, waarbij de produktie op basis van natuurlijke hulpmid-
delen nog hoofdzakelijk geschiedt door ambachtslieden. Het technisch
milieu duidt op de samenleving, waarin 'een net van complexe technieken
zich steeds strakker en dichter rondom de mensen knoopt'   (26).   In   de
sf _,van de produktie leidt deze ontwikkeling tot een verregaandEir-
beidssplitsing die de oude ambachten vernietigt en tot een onherroe-
pelijke dekwalificering en dehumanisering van de arbeid leidt.

Uit deze voorstelling van zaken wordt duidelijk dat:
a. door Friedmann het ambacht'4als uiteinde ijk referentiepunt wordt

genomen om de ontwikkelingen in de arbeid te be-ooraelen. In het
klassieke aftibacht wordt volgens hem de 661ilieid *an de arbeid ge-
Praktiseerd. Technische ontwikkelinged: en-rd-tionele vormen van ar-
beidsorganisatid verbreken deze eenheid tussen   mens en arbeid   en
zullen de arbeid dan ook steeds meer 'ontmenselijken';

b. deze on wikkeling als een universeel proces wordt beschouwd dat zich
ondanks de verschillen in politidli- en economische structuur  in  alle
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j geindustrialiseerde landen voordoet  en  ook  niet door politieke  en
1 sociaal-economische hervormingen kan worden gestopt.

'La vie compldte'
Met djt cpncept wordt aangegeven dat voor Friedmann de overgang van
een natuurlijk naar een technisch milieu niet beperkt blijft tot de wereld
van de produktie-arbeid, maar zich ook daarbuiten manifesteert. Binnen
dit perspectief wordt de moderne werknemer als het ware slachtoffer van
een dubbele vervreemding. Niet alleen binnen de arbeid maar ook op alle
andere levensgebieden wordt het bestaan steeds afhankelijker gemaakt
van technische middelen. Dit zal uiteindelijk leiden tot een slavernij van
de mens en de samenleving aan de techniek.

Deze visie van Friedmann omtrent industriule ontwikkeling stond in
schril contrast met opvattingen zoals die zich direct na de oorlog in
Frankrijk manifesteerden. Tegenover het geschiedenis-optimisme van
bijvoorbeeld Fourastier en de linkse intelligentia waarin ofwel in de
technische evolutie zelf ofwel in een socialistische herorganisatie de
oplossing van industri6le arbeidsproblemen tenminste als mogelijk wordt
beschouwd, wordt een sterk humanistische scepcis geplaats (27). Het
probleem van een zich industrialiserende natie (ongeacht haar sociaal-
economische structuur) ligt in een ongecontroleerd snelle technologische
ontwikkeling, waarvan de gevolgen voor de arbeid als pessimistisch moe-
ten worden beoordeeld. Zoals al eerder gesteld kan men deze benadering
nauwelijks het niveau van een sociologische theorie toedichten. Met het
onder meer veronachtzamen van de structurele inbedding van de techni-
sche ontwikkeling en de tendens tot moraliseren past deze benadering
eerder in de klassiek Franse sociaal-filosofische traditie.

De Friedmanniaanse benaderingswijze kan men dan ook als een combi-
natie beschouwen van de sociaal-filosofische inzichten van Proudhon en
de 'jonge' Marx (28).

Van Proudhon neemt Friedmann het inzicht over dat alleen de am-
bachtelijke arbeid aan het sociale leven de ware morele basis kan ver-
schaffen en niet zozeer zoals door sommigen beweerd wordt de opvatting
dat de eenheid in de arbeid weer wordt hersteld als de technische evolu-
tie voortschrijdt (29). Integendeel: Friedmann voorziet alleen maar een
toenemende vervreemding. Dit laatsteduidt op een zeer specifieke en
eenzijdige Marx-interpretatie door Friedmann. Zoals Rose stelt is de
binding -van Friedmann  met het marxisme het produkt geweest  van  een
idealistische interpretatie van de oktoberrevolutie als de triomf van
westerse humanitaire waarden  (30). Het marxisme wordt door Friedmann
dan  ook niet zozeer gehanteerd  als een -methode  van--socible)Seconomi-
sche analyse, maar vooral als een humanistische filosofie. Door deze
houding komt de klemtoon vooral te liggen op de geschriften van de
jonge Marx en worden industri6le arbeidsproblemen vooral in termen van
vervreemding begrepen-en--filet zozeer in termen_  van._llitbuiti#gs-   en
klassenverhoudingen.



53

In wezen draait het bij Friedmann dan ook om de fundamentele en
- .4.. ... ...     -k..-I--r..abstracte tesenstelling tussen  mens en technologie en--bistaat ir weinig

aandachz--voor het sociale en economische krachtenveld waarbinnen-2€ze
spanning zich YDordoet. Oi,vallende blinde vlekken zijn dan ook vraag-
stliE]ien als bewustzijnsvorming, v-akbondsontwikkeling en machtsverhou-
dingen binnen de onderneming. Alet als idealistisch vertrekpunt de wereld
van de ambachtsman tezamen met het idee van de effectieve onmogelijk-
heid door middel van maatschappelijke sturing de determinerende werking
van de technologie op te heffen, moest dit wel uiteindelijk uitmonden in
een pessimistische visie omtrent ontwikkelingen in het arbeidsproces.

1 Hoewel zich al zeer snel een kritische houding doorzette bij de eerste
onderzoekers op het gebied van ontwikkelingen in het arbeidsproces en
al snel de opvatting naar voren kwam dat industriIle ontwikkeling meer
problemen met zich meebrengt dan de vernietiging van de oude ambach-
ten heeft de benadering van Friedmann een grote uitwerking gehad op
de zich ontwikk lenab arbeidssociologie.

Puntsgewijs kan deze als volgt word-Qllsamengevat:
1. Allereerst een zeer st EE--ffiring op de technologie als de centrale

dimensie van industri6Ie ontwikkeling. De technologie werd op analy-
se-niveau verheven tot de belangrijkste, de inhoud en structuur van
de arbeid bepalende kracht met sterk uniformerende gevolgen onge-
acht de specifieke sociale en economische structuur;

2. Vervolgens een veronachtzaming van de economische en politieke
machtsstrucEurentwaarbinnen technologische ontwikkeling tot ont-
plooiing wordt- gebrEclit. In hoeverre  dit te maken heeft  met  het
gebrek zian economidche achtergrond van de Franse sociologen is
moeilijk aantoonbaar (31). Eerder lijkt dit geworteld   te   zijn   in   het
theoretisch-sociologische vacuum op dit terrein en de lange adem van
de sociale filosofie;

3. De opvatting dat arbeid als het centrale ontwikkelingsprincipe van de
maatschappij kan worden aangemerkt, waarin bovendien op directe
wijze de werking van het sociaal-economisch bestel merkbaar is.

Behalve tot institutionalisering van een 'sociologie du travail'
leidde dit tot een qterkemacro-ori6ntatie in tot de veronachtzaming
van- h#l-bedrijfof (19 _arbeids-organisatie op meso niveau ah 'trait
d'union' tussen micro- en macro-ontwikkeling  (32). Op zich leidde  dit
weer tot een versterkinE van de strategische positie van de techno-
logie variabele binnen het sociologisch verklaringsmodel.

4. Tenslotte de tendentie om vanuit empirische gegevens 'onttrokken'
aan een beperkt segment van de samenleving theoriedn te ontwikkelen
met  een veel ruimere pretentie _en reikwijdte. Niet alleen Friedmann
en Naville maar ook de meeste andere onderzoekers ontwikkelden zich
in de zestiger jaren tot een soort van wetenschappelijke commentato-
ren op de maatschappelijke ontwikketing.
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Deze kenmerken zouden tot aan het einde van de zestiger jaren ge-
zichtsbepalend blijven  voor de Franse arbeidssociologie.   Pas n8 -1970
vindt er een- ze.kere.  herorilintatie  P-1Aots  om   niet   te  sprekenvan   een
zeSre ontnuchtering   (33). De nadruk   komt  dan   veel   meer te liggen   op
theorievorming met een meer bep6rkte en aan het eigenlijke studieobject
gekop-pelde reikwijdte. Kenmerkend daarbij is dat binnen dit herontwerp
de onderneming veel uitdrukkelijker als zelfstandige analyse-eenheid
wordt erkend en het geheel geplaatst is binnen een rijper, niet zozeer
aan' de jonge humanistische maar aan de oude Marx ontleend analyseka-
der. Hoewel dit Lojkine tot de verzuchting brengt, dat het vroegere
technologisch-deterministisch ogende verklaringsmodel is ingeruild voor
een 'determinisme du capital' lijkt de Franse arbeidssociologie nu toch
meer met beide voeten op de grond te staan en bovendien meer in de
pas te lopen met vergelijkbare ontwikkelingen in het buitenland (34).
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DEEL II

VAN ARBEIDS- NAAR HISTORISCHE HANDELINGSSOCIOLOGIE

Inleiding

In de kenschetsende beschrijving van de ontwikkeling van de_Franse
arbellssociologie is naar voren gehaald, dat zij haar inspiratie vooral
heeft geput uit het overdenken van ontwikkelingen in de (industrie)ar-
beid. Hoewel de eerste onderzoekingen op dit terrein nauwelijks boven
het beschrijvend niveau uitkwamen, is het wel opmerkelijk, dat ontwik-
kelingen in de arbeid als een onderdeel of als een resultaat werden
beschouwd van een zich op samenlevingsniveau manifesterend evolutie-

/ proces. De arbeidssociologie verkreeg daarmee van begin af aan een
nogal uitgesproken macro-sociologische oridntatie. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat de theorievorming, die vooral in de zestiger jaren tot
hoogbloei kwam, zicli"-driintierde op het situeren van de arbeidsproble-

matiek in haar algenieen maatschappelijk-e samenhadgen. De klemtoon
verschoof daarbij langzamerhand steeds nadrukkelijker naar het con-
strueren van een sociologische theorie op macroniveau als zodanig. Zeker

in vergelijking met het buitenland blijft het een fascinerend gegeven, dat
de eerste generatie toonaangevende Franse arbeidssociologen een gepro-

nonceerd streven aan de dag legden om met behulp van theoretische

beschouwingen over de arbeid, niet alleen hun eigen specifieke deelge-
bied als zelfstandige sociologische deeldiscipline te legitimeren, maar zo
ook bij te dragen aan algemeen-sociologische theorievorming. Deze theo-
retische 'overstijging' van op een beperkt probleemstellingsgebied ver-
worven empirische inzichten en samenhangen is dan ook niet alleen in
het werk van Touraine te constateren. Het loopt eveneens als een rode
draad  door de studies van onder andere Crozier, Naville en Reynaud  (1).
Overigens moet voor de goede orde gesteld worden, dat in meer recente

jaren, wanneer andere sociologische deeldisciplines zich min of meer ten
koste van de arbeidssociologie op het eerste plan weten te manoeuvre-

ren, eenzelfde tendentie zich laat bespeuren bij auteurs als Bourdieu,
Passeron en Boudon  (2).  Wat dit betreft kan Touraine nauwelijks  als  een
vreemde eend in de Franse sociologische bijt warden beschouwd; mogelijk
wel als het gaat om de mate van consequentheid waarmee door hem een
relatie wordt geconstrueerd tussen op een beperkt maatschappelijk deel-
terrein verworven empirische kennis en de eerste pogingen dit tot een
algemene macro-theorie uit te bouwen.
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Dit deel van de studie concen.treert zich .02_de samenhang en de
continuit6it  die -er te ontdekken valt tussen zijn arbeidssociologische
onderzoekingen en zijn eerste poging tot algemeen-sociologische theo-
rieyormjn-g. Daarmee wordt uitdrukkelijk afstand genomen van de sue
gestie, alsof er sprake zou zijn van een breuk tussen de empirische
arbeidssociologische periode van Touraine en zijn macro-theoretische
periode. De weinige Nederlandse commentaren die op het oeuvre van
Touraine zijn verschenen nemen over het algemeen als vertrekpunt zijn
eerste ontwerp van een macro-sociologische theorie en blijft de (empi-
rische) arbeidssociologische grondslag daarvan en de ontwikkeling die van
hieruit heeft plaatsgevonden bijna onbesproken (3). Mogelijk kan dit als
een indicatie worden beschouwd van de hier te lande toch wat steviger
opgetrokken schotten tussen algemene theoretische sociologie en de
diverse sociologische deeldisciplines. Dit in tegenstelling tot Frankrijk
waar, ondanks de verkokering binnen de sociologie, de verschillende
deeldisciplines zich meer uitgesproken durven te manifesteren als toepas-
singsvelden van algemeen-sociologische inzichten en waar omgekeerd
iedere deeldiscipline het recht claimt direct deel te nemen aan de ont-
wikkeling van de macro-sociologische theorie.

Dit onderdeel bestrijkt de periode 1948-1970. Als de belangrijkste
hoofdwerken van '1'ouraine kmmeff'-10 -daE--tijdsspanne-worded -6-ange-
merkt-zijirempirische studie  over de evolutie  in de industriearbeid   bij  de
Renaultfabrieken uit 1955 en zijn 'Sociologie de l'Action' uit 1965. Zoals
we zullen zien is Touraines handelingssociologie, zoals deze in dit boek
uit 1965 in een eerste provisorische vorm wordt gegoten, zowel een
neerslag van zijn streven tot theoretische systematisering van zijn empi-
risch onderzoek dat in de periode daarv66r rond aspecten van de (indus-
triele) arbeidsproblematiek is uitgevoerd als tegelijkertijd een poging de
bruikbaarheid van macro-theoretische inzichten op een specifiek deelter-
rein te demonstreren.

Zijn 'Sociologie de l'Action' kan dan ook beschouwd Jwrden.als een
theoretische afroilding van een intensieve empirische onderzlkaactiviteit
op het gebied van industridle arbeid en  als het beginpunt van een.toene-
mend geformaliseerd en naar een steeds hoger abstractieniveau koe-rsende
theorie activiteit Om met de karakteristieke terminologie van Touraine
uit zijn 'Renaultstudie' te spreken:

f 'sociologie de l'Action' vormt in de evolutie van het werk van
jt   Touraine een overgangsfase   (fase B), waarin een contradictoire

# ontmoeting plaatsvindt van een daaraan voorafgaande empirische
  onderzoeksfase (fase A) en een daaropvolgende zich op hoog
I abstractieniveau bewegende theoriefase (fase C).

Zoals -we_zullen_aangeven  is zijn historische handelingsBociologie vooral
gebaseerd op methodologische en theoretische bespiegelingen over de
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verhouding tussen (objectieve) technologie-ontwikkeling aan de ene_kant
en sociale verandering (incl. subjectieve beleving) aan de andere kant.
Deze vooral binnen de arbeidssociologie als klassiek aan te merken theo-
retische probleemvelden en die uiteindelijk culmineren in het vraagstuk
van sociale endogeniteit c.q. exogeniteit van technische ontwikkeling,
vormen de belangrijkste aangrijpingspunten voor zijn algemeen-sociologi-
sche theorievorming. De conceptuele en methodologische componenten
van zijn eerste proeve van handelingssociologie worden vooral gevoed

1

door het streven de klassieke tegenstelling tussen object - subject en
determinisme versus voluntarisme definitief te overwinnen. Door de

& sterke koppeling aan arbeid krijgt de substantiele inhoud van deze
th Kie het karaister van een theorie van de historische ontwikkeling van
de industriile samenlevin (4). In deze fase is zijn handelingssociologie
identiek aan 'une theorie de la civilisation industrielle', welke als een
typisch Franse variant kan worden beschouwd van met name in de An-
gelsaksische landen veel wijder verbreide 'theories on industrial society'
(5).

De opbouw van dit deel is als volgt:
In het eerste hoofdstuk wordt zijn eerste empirische studie behandeld,

waarvoor het materiaal is verzameld in de periode 1947-1953 bij de Re-
naultfabrieken. In deze studie wordt reeds in rudimentaire vorm een
conceptueel en methodologisch grondstramien neergelegd, dat in zijn
'Sociologie de l'Action' meer omvattend en complex zal worden uitge-
werkt.

Het tweede hoofdstuk belicht een aantal empirische en theoretische
studies dat in de periode tot 1965 het licht ziet en dat toenemend blijk
geeft van een zich ontvouwend 'actionalistisch' interpretatiekader.

Zijn in de voorgaande onderdelen de grondvesten van zijn hande-
lingssociologie belicht; het derde hoofdstuk bevat een uitgebreide be-
handeling van de hoofdstudie 'Sociologie de 'Action'.

In het vierde hoofdstuk tenslotte wordt commentaar gegeven op deze
studie en wordt zij onder meer geplaatst binnen andere sociologische
benaderingen.
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HOOFDSTUK 1

TRANSFORMATIE VAN DEINDUSTRIEARBEID: TUSSEN
DIALECTIEK EN EVOLUTIE

1.1. De'bekering' van Touraine tot de sociologie

In zijn autobiografisch getinte studie 'Un Disir d'Histoire' kenschetst
Touraine zichzelf wat zijn kennis van de sociologie betreft als een auto-
didact (1). Een niet al te verwonderlijke typering, gezien het feit, dat
hij tijdens zijn formele opleiding op geen enkele wijze met de sociale
wetenschappen in aanraking is gekomen. Tijdens zijn opleiding aan het
'Lycee' en daaropvolgend aan de 'Ecole Normale Superieure' werd zijn
intellectuele vorming vooral bepaald door een starre en schoolse repro-
duktie van klassiek filosofische en literaire teksten. Zijn keuze voor de
sociologie lag met deze formele opleidingsachtergrond nauwelijks voor de
hand. Eerder leek hij voorbestemd met geschiedenis als hoofdvak het
carridrepad van leraar geschiedenis/filosofie aan een middelbare school te
gaan bewandelen. Zijn breuk met dit, zeker in deze periode voor iemand
uit zijn milieu ala normaal te beschouwen carriWrestramien, kan voor een
groot gedeelte worden beschouwd als de uitkomst van een uitgesproken
(jeugd-)protest tegen het toenmalige onderwijssysteem. Terugblikkend
wordt dit door hem voorgesteld als het symbool van een

'Socidtbautruche, la tete dans le sable, le cul en l'air. Socidti
d6realis6e, en surproduction de principes, didies, de symboles,
de barri6res. J'ai, pour la France d'avant-guerre une vive r6pu-
gnance,   et   si j'ai participi effectivement au climat   A   la   fois
industrialisateur et modernisateur des vingt annees d'apr6s
guerre et A l'espoir mend6siste dans les annees 50, c'est par
horreur de ce passd dont la suffisance et la midiocritd
m'itaient devenues insupportables. Je me suis aussi assez rapi-
dement rendu compte de la d6cadence intellectuelle de la pr&
tentieuse et inerte France de l'entre - deux-guerres'  (2).

Uit dit citaat spreekt nogal een grote verachting zowel voor het onder-
wijssysteem als nog veel meer voor de toenmalige Franse samenleving in
haar totaliteit. Wat hem vooral stoorde was het feit, dat de vooroorlogse
Franse samenleving zich in cultureel, politiek en maatschappelijk opzicht
te weinig rekenschap wenste te geven van de transformatieprocessen in
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haar materi le produktiestructuur. De wereld van de industriearbeid en
daarmee ook die van de werknemers werden als het ware in de maat-
schappelijke periferie gedrongen en binnen zijn sociale milieu en binnen
het klassegebonden hogere onderwijssysteem slechts waargenomen als
'faubourgs', dat wil zeggen als somber, ver en bedreigend voor de klas-
sieke Franse cultuur en als te vulgair voor 'les grands esprits'. Dit ver-
zet (Touraine spreekt zelf van een walging) tegen een samenleving die,
in weerwil van een steeds sterker wordende onderstroom, weigert poli-
tiek en cultureel kleur te bekennen en zich in haar institutionele optui-
ging wenst te blijven grondvesten op de idealen, waarden en vooral
sociale klassen van het pre-industriiile tijdperk, zal overigens tot een
constante inspiratiebron uitgroeien binnen zijn latere meer rationeel-
wetenschappelijke en minder emotioneel beladen studies.

Van belang is hier wel, dat de keuze van Touraine voor de sociologie
zowel voortkomt uit een emotionele aversie tegen een gesloten
schoolsysteem - un monde hors du temps, hors de l'espace, sQrement
hors de l'histoire' - als uit een gevoelsmatige verbondenheid met de
'harde' en concrete maatschappelijke realiteit van industrie en arbeid (3).

'Si je suis devenu sociologue, c'est probablement pour retrouver
un monde 'ext6rieur' dont j'avais   dti   si   compldtement   et   si
longtemps sipard, pendant mes interminables anndes de s6mina-
riste'  (4).

Wat het eerste betreft, zoals te constateren bij andere generatiegenoten,
die zich in de bevrijdingsperiode tot de sociologie als het structurerend
kader voor hun intellectuele activiteit hebben 'bekeerd', is dit ook bij
Touraine gedragen door een politiek onbevangen maatschappelijk engage-
ment, waaraan een licht romantische toonzetting niet ontbeekt. De socio-

logie oefende in dit tijdsgewricht een grote aantrekkingskracht uit op
aankomende intellectuelen, die zich op wetenschappelijke wijze met actu-
ele maatschappijproblematiek wensten bezig te houden. Automatisch bete-
kende dit een al dan niet bewuste keuze voor een politiek en weten-

schappelijk isolement, omdat zowel binnen de gevestigde academische
wereld als binnen de linkse politieke beleidscentra de sociologie met
argusogen werd bekeken. De keuze voor de sociologie symboliseerde in
de eerste naoorlogse jaren dan ook een 'dubbel' verzet, zowel tegen een
naar de samenleving toe gesloten academische wetenschapsbeoefening als

tegen een puur politiek-doctrinaire inkleuring van het maatschappelijk
decor. Het behoeft nauwelijks betoog, dat een dergelijke - overigens
ongemakkelijke - stellingname een vruchtbare voedingsbodem vond binnen
een ontluikend existentialistisch intellectueel klimaat. Hierin werd het
individu immers onder meer aangesproken om ondanks allerlei structurele
belemmeringen aan de individuele vrijheid in een eigen handelings- en
beslissingsruimte gestalte te geven. Bij Touraine vertaalde zich dit in de
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wens de afstand tussen de formele opleiding en de naoorlogse maatschap-
pelijke realiteit niet, zoals bij vele anderen met dit soort sentimenten
bevangen, door een politiek engagement te overbruggen (in casu actieve
involvering met de communistische partij) maar door de wetenschappe-
lijke activiteit zelf zo dicht mogelijk in contact met de realiteit te
brengen. Als tegenreactie op het als te formalistisch en te maatschappe-
lijk inhoudsloos ervaren onderwijs moest deze realiteit zich liefst zo
direct als mogelijk in een wetenschappelijke reflexie manifesteren.

'Je voulais simplement rifidchir sur le travail et non plus seu-
lement sur des textes' (5).

i De  keuze  voor de sociologie stond bij Touraine  dan  ook  in het teken
 uitdrukking te geven aan een welhaast theorieloze maar wel humanitaire
s verbondenheid met de wereld van de werknemers. Als zodanig fungeerde

de sociologie als middel om te ontsnappen aan een steriel onderwijssys-
teem  6n als instrument   om via empirisch veldonderzoek, ook daadwerke-
lijk in contact met de realiteit te komen.                                                                        '

Hiermee raken we aan de tweede belangrijke voedingsbodem van zijn
ontluikende belangstelling voor de sociologie en die door hem zelf tref-
fend wordt getypeerd als 'une exaltation industrielle': een enthousiasme
voor alles wat met industrie, techniek en arbeid te maken heeft.

'Si l'on m'avait demand6 de dessiner la soci6t6, j'aurais mis en
son centre une usine ou une mine. Pour moi, le monde ouvrier
(et je n'ai jamais perdu cette image, qui maintenant est pdri-
mde), c'6tait le feu (....). Parmi les plus beaux souvenirs de ma
vie, je compte des nuits passdes en France ou en Chili, A coti
des hauts fourneaux, des convertisseurs Bessemer, des aci6ries
Martin, des gros laminoirs. Quelle grandeur et quelle beautd
exaltantes que celles d'une batterie de fours Martin la nuit, de
la gerbe de flammes du Bessemer qui se renverse, de la coulde
d'un haut fourneau. Ce feu faisait 6clater la bulle d'air ou de
papier oit j'dtais enferm6 et symbolisait la 'reconstruction',
celle du pays et la mienne. J'ai connu une exaltation indus-
trielle' (6).

14...f Dde 'liefde' voor industrie en techniek is geworteld in de beleving van

 J de
industriule ontwikkeling als onderdeel van een diep ingrijpend maat-

p schappelijk transformatieproces. Industriele ontwikkeling is voor hem
<1  identiek aan maatschappelijke vernieuwing, verandering en reconstructie.

'Je pensais, comme beaucoup, qua la machine, le travail ouvrier
et l'action collective ouvridre allaient construire une nouvelle
socidti' (7).
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Ook wat dit betreft  blijkt Touraine deelgenoot te zijn aan de overigens
kortstondige,   naoorlog 6 -euforie, -waarlii--*ea-a cht wera--daE- de Franse
samenleving ziclr mede  op  basis van grootscheepse economische moder-
niseringsprogramma's voor een totale reconstructie leelfpp te maken. Bij
Touraine zal dit enthousiasme een wat langere adem vertonen en gedu-
rende een twintigtal jaren zijn wetenschappelijke studies blijven kleuren.
Ook al behoort hij daarna tot een van de belangrijkste apologeten van
de post-industrialisatiethese:

'je crois, que je n'aurais pas parld d'une telle soci6t6 si je
n'avais pas autant aim6 l'industrialisation'  (8).

Vooral in de eerste naoorlogse jaren, waarin economische ontwikkelingen
samenvielen met sociale en politieke veranderingen leek de industrilile
ontwikkeling het geboorteproces van een totaal nieuwe samenleving in te
luiden. Hoewel ook Touraine later al zeer snel tot de ontnuchterende
conclusie komt, dat er toenemend een scheiding optreedt tussen econo-
mische en sociale ontwikkeling zal het idee hem nooit meer los laten,
dat de maatschappij in al haar dimensies het produkt is van doelbewust
handelen en niet een bijkomstig resultaat is van economische en techni-
sche ontwikkelingen. Gevoed vanuit de ervaringen, opgedaan in deze
periode, heeft  bij  hem al vroeg  het idee postgevat dat industriole- ent-
wikkeling als een uitdrukking kan worden beschouwd van een bewuste
daad van maatschappelijke reconstructie. Daarmee is de kiem gelegd voor
wat de hoofdthese zal worden van de handelingssociologie van Touraine:
de zelfproduktie vf- 83NBenleving:_

»--.-I.....::3=..e-
Vanuit deze achtergronden is het begrijpbaar, dat de jeugdige Touraine
zich nauwelijks nog thuisvoelt binnen het gesloten onderwijsmilieu van
de Ecole Normale Supdrieure. Toen zich in 1947 de mogelijkheid voordeed
via een studiereis hieraan te ontsnappen, werd deze kans met beide
handen aangegrepen. Naar aanleiding van de herdenking van de Hon-
gaarse revolutie uit 1848 werd een aantal geschiedenisstudenten een reis
naar dit land aangeboden. Ook hier ontmoette Touraine de sfeer van
maatschappelijke reconstructie en sociale vrijheid en zette hij door
middel van een enqu6te onder Hongaarse boeren over de agrarische her-
vormingen zijn eerste primitieve stappen op het gebied van empirisch
veldonderzoek. Terug uit Oost-Europa is er geen enkel animo meer aan-
wezig zijn opleiding af te maken en neemt hij op 22-jarige leeftijd de
beslissing als ongeschoolde arbeider in de Noord-Franse mijnindustrie te
gaan werken. Het is hier waar Touraine voor het eerst daadwerkelijk in
fysiek contact komt met de harde realiteit van de industriearbeid en
binnentreedt in een werknemersmilieu, dat sterk was afgesloten van de
rest van de samenleving. Deze ervaring met een toen nog weinig geme-
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chaniseerd arbeidssysteem, waarin de concrete arbeidsplaats als direct
zingevende eenheid voor het werknemershandelen functioneerde en de
arbeiders meer een trots zelfbewustzijn manifesteerden dan een politiek
georidnteerd klassebewustzijn, zal later als vertrekpunt dienen om de
ontwikkelingen in de industridle arbeid wetenschappelijk in kaart te
brengen. Van doorslaggevende invloed op zijn intellectuele ontwikkeling
is echter de ontdekking tijdens dit verblijf van de eerste klassieke stu-
die van Friedmann uit 1946: 'Les probldmes humains du machinisme in-
dustriel'. Dit boek wordt door hem als een openbaring ontvangen: een
wetenschappelijke studie, die nu eens eindelijk onder woorden bracht wat
bij zijn belangstelling en ervaring aansloot. Naar aanleiding van dit boek
neemt hij contact op met Friedmann, die hem uitnodigt deel te nemen
aan studiebijeenkomsten gewijd aan de ontwikkelingen in de beroepsar-
beid. Dit onder de uitdrukkelijke conditie, dat hij wel zijn studie aan de
ENS tot een einde brengt. Dit neemt niet weg, dat Touraine het meren-
deel van zijn studietijd besteedt aan de door Friedmann gelintameerde
empirische onderzoekingen. Binnen het kader van het door Friedmann
opgestarte onderzoeksprogramma naar de transformatie van de arbeid in
verschillende industrilile sectoren, wordt Touraine uitgezonden naar de
Renaultfabrieken. Het verslag daarvan wordt onder de noemer van een
essay over de industri6le arbeidsgeschiedenis als een onderdeel aangebo-
den voor het behalen van zijn 'diplome d'itudes supirieures: Dit wordt
met grote tegenzin als te zeer journalistiek geaccepteerd, waarna hij
zijn studie afrondt met een expos6e over een van de Hellinistische ko-
ninkrijken.

Na het behalen van zijn 'aggrdgation' wordt hij in 1950 op voorspraak
van Friedmann toegelaten tot het pas opgerichte 'Centre d'Etudes Socio-
logiques' onder de overkoepelende organisatorische parapluie van het
CNRS. Met Edgar Morin, Paul Henri Chombart de Lauwe en Paul Mau-
corps behoorde Touraine daarmee tot de pioniers van het eerste uur, die
onder leiding van Friedmann en Gurvitch het sociologisch onderzoek als
'mitier' poogden uit te oefenen. Binnen deze qua herkomst zeer hetero-
geen samengestelde en aan de marge van het academisch bestel opere-
rende groep bestond geen enkele specifieke theoretische orilintatie en
deskundigheid. Onder het motto van al doende leert men was ieder min
of meer op zichzelf teruggeworpen zich theoretisch en onderzoekstech-
nisch verder te bekwamen. In 1952 ondernam Touraine op basis van een
beurs van de 'Rockefeller Foundation' een studiereis naar de USA. Via
cursussen bij onder andere Parsons, Lazersfeld en Merton aan Harvard
en de Columbia University maakt hij kennis met de voor die tijd meest
geavanceerde sociologische onderzoekstechnieken-in, .tridE-de aldaar  tot
hoogbld'di '-komende  'functionalistische . roming. binnen   de   Eciologie.
Vooral dit laatste  zal een grote invlped uitoefenen   op het .theoretisch
werk van Touraine, dat voor een groot gedeelte beschouwd kan worden
als een reactie op de uitgangspunten en leerstellingen van heLfunctiona-
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lisme. Met name Parsons moet het wat dit betreft ontgelden:

'figure centrale de la sociologie amdricaine dont je n'ai cess6

de combattre l'orientation'  (9).

Ook de Amerikaanse academische sociologie was volgens hem te ver
verwijderd van de concrete maatschappelijke realiteit:

'Un monde intellectuel trds raffind, mais manquant A mes yeux
de courage, et qui n'osait plus regarder la socidti en face, se
contentant de la recouvrir des fausses splendeurs de thdories

rassurantes' (10).

Met een theoretische illusie armer, maar wel uitgerust met in onder-
zoekstechnisch opzicht meer gekwalificeerde intellectuele bagage stort
Touraine zich _na tirugkomst met volle overgave op het empirisch on-
derzoek. Allereerst met zijn afronding van de Renaultstudie en vervol-

gens door zijn betrokkenheid in een aantal grote onderzoeksprojecten
binnen het inmiddels opgerichte ISST weet hij zich langzamerhand tot de
toonaangevende onderzoeker 04 het gebied van de arbeidssociologie in
Frankrijk op te werken. Tezamen met Crozier, Reynaud en Trdanton
richt hij in 1959 Hn van de eerste naoorlogse sociologische Franse vak-
tijdschriften op, namelijk 'Sociologie du Travail'.

In_1960 volgt zijn benoeming tot 'directeur d'itudes' aan de 'Ecole

Practique des Hautes Etudes' en neemt hij de leiding op zich van een
eigen onderzoeksinstituut: het 'Laboratoire de Sociologie Industrielle'.
Zijn faam ali onderzoeker is dan ook al buiten de eigen landsgrenzen

doorgedrongen. Was deze eerst sterk aan zijn deelspecialisme gebonden:
naarmate het accent zich steeds meer verlegde naar het sociologisch
reconstrueren van het beeld van de samenleving in haar totaliteit wordt
hij toenemend als macro-theoreticus ge,VAirdeerd.

In deze eerste periode is zijn aandacht echter vooral geconcentreerd

op het bestuderen van de onder invloed van de technologie plaatsgrij-
pende transformatieprocessen in de arbeid en de consequenties die dit
heeft voor het werknemersbewustzijn. Deze empirische activiteiten wordt

l

aangevuld met een oorspronkelijke theoretische refiectie die langzamer-
hand uitmondt in een herontwerp van de macro-sociologische theorie.

1.2. 'L'dvolution du travail ouvrier aux usines Renault'

1.2.1. Inleiding

Deze in 1955 verschenen studie-bevat het definitieve eindverslag van een

onaorioeT-, uitgevoerd binnen het doar Friedmann opgestarte programma
naar de gevolgen van technologische veranderingen voor de omvang en
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aard van de uitvoerende arbeid in de belangrijkste industri6le sectoren.
Een-pioject, dat in de woorden van Friedmann uiteindelijk een blik zou
moeten werpen op 'les prob16mes culturels de la vie ouvri6re de notre
temps' (11). Binnen dit kader was naast een verzameling en analyse van
beroepsstatistiek ii--op verschillende tijdstippen, voorzien in een studie
naar de houdingen en het bewustzijn van werknemers in d liverse be-
drijfssectgrgn. Min of meer tegelijkertijd zijn zowel door Touraine in de
autoitiblelindustrie (Renault) als door andere deelnemers aan de studiese-
minars van Friedmann (o.a. Isambert, Raymond en Verry in resp. de
horloge-, confectie en staalindustrie) daartoe onderzoeksaanzetten gele-
verd. De verslagen van deze onderzoekingen, die in de periode 1947-
1949 hun beslag hebben gekregen slin d-oor Touraine al in 1949 voor het
eerst samengevat    (12).    In_  diLartikef,   dat   ruim   voor de uiteindelijke
publikatie het licht ziet, worden niet alleen de belangrijkste resultaten
uit deze diverse onderzoeken samengevat, maar zij worden ook reeds
ge6valueerd vanuit een interpretatiekader, dat in zijn verslag van 1955
verder-zal worden uitgediept. Behalve een summiere aanzet  tot  het  in-
middels alom bekende drie fased- hema van technische ontwikkeling
(hier heet het nog 'les trois itapes du machinisme') wordt in deze bij-
drage al heel compact een aantal belangrijke ontwikkelingen geschilderd
in de industri le arbeid met betrekking tot de kwalificatie, de organisatie
van de arbeid en de positie van de werknemer in het bedrijf. Opvallend
in deze bijdrage is de nogal optimistische ondertoon van deze-aiiEryse.
Dit optimisme, dat nogal scherp afsteekt tegen de destijds vooral onder
invloed van Friedmann verbreide negatieve visie op de ontwikkeling van
de industriearbeid, houdt de mogelijkheid open, dat naarmate de techni-
sche ontwikkeling voortschrijdt, de oplossing van de klassiek menselijke
arbeidsproblemen nabij is.

'Peut-etre y-a-t-il en effet dans la dialectique meme du machinisme la
solution des conflits humains qui lui ont valu tant d'adversaires dans
sa phase interm6diaire considerde A tort comme d6finitive' (13).

Wordt dit optimisme later wat genuanceerd, dit geldt niet voor de taak
. die   Touraine   zich zelf stelt  en   die  door hem omschreven wordt   als  het
· doordenken  van de betekenis  van de richting waarheen de technische

5. ontwikkeling leidt. Hier blijft  dit nog beperkt  tot het niveau  van  de
4.
1

industriile arbeid binnen de onderneming. Touraine stelt zich hier nog de
bescheiden taak de ontwikkelingen bloot te leggen die nog verscholen
zijn in aanzetten die hier en daar te ontdekken zijn in arbeidssectoren
waarin gewerkt wordt met geavanceerde technische apparatuur. Later_ial
dit uitgroeien tot wat het hoofdaandachtsgebied van Touraine zalworden:
het doordenken van de richting van de maatschappelijke evolutie=,als
zoslanig.   Ook  op dit niveau zal Touraine zich presenteren  als  degene,  die
de maatschappelijke toekomst blootlegt vanuit aanzetten, die nog min of
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meer verhuld aanwezig zijn in de huidige maatschappelijke fase.

Het eerste onderzoek van Touraine vond zoals gesteld plaats binnen een
ruimer onderzoeksprogramma van Friedmann. In zijn voorwoord wordt
door Touraine dan ook de grote stimulans en invloed erkend, die
Friedmann op deze studie heeft uitgeoefend. Wat bescheiden stelt hij:

'Les observations qu'elle a recueillies ne sont souvent q'un
commentaire de ses id6es, et si, parfois, notre pensde s'6carte
de la sienne, nous n'oublions pas que toute recherche frangaise
en sociologie industrielle ne peut que se d6finir par rapport A
l'oeuvre qui a, la premidre, explord, d6crit et organisi ce nou-
veau champ de recherches sociologiques'  (14).

Hoewel wat diplomatiek geformuleerd, blijkt uit deze opmerking dat
Touraine zich in deze studie nogal kritisch gaat opstellen ten opzichte
van de analyses van Friedmann; een intellectuele verwijdering, die door
Friedmann zelf, blijkens zijn openidgiWoord bij deze studie, toch niet
geheel in dank wordt afgenomen. Met name wordt door hem twijfel geuit
over de analytische pretenties van het door Touraine gebresenteerde
drie-fasen-schema en de daarmee verbonden min of meer optimistische
verwachtingen, die Touraine koestert ten aanzien van de oplossing van
de sociale problemen naarmate de technische evolutie voortschrijdt (15).
Hiermee raken we aan de intellectuele vertrekpunten, die Touraine kiest
voor de opzet van zijn studie en voor de interpretatie van de onder-
zoeksresultaten.

1.2.2. Theoretische vertrekpunten

De theoretische vertrekpunten, die Touraine in deze studie hanteert
kunnen negatief worden omschreven als een zich afzetten tegen:
1.  de benaderingswijze van Friedmann en
2. de perspectieven, zoals deze te onderkennen zijn in de (destijds)

moderne, met name door Amerikaanse studies gedomineerde industri6le
sociologie.

ad 1.
a. Allereerst heeft Touraine nogal wat twijfels omtrent de haalbaar-

heid van de brede onderzoeksopzet van Friedmann, welke door hem als
te ambitieus en te pretentieus wordt omschreven. Met name signaleert
hij het gevaar van speculatieve hypothesevorming, wanneer vanuit een
beperkt aantal ontwikkelingen in de arbeidssitiiatie uilispraken worden
gedaan over het gedrag en het bewustzijn van de werknemers. Het is
vanuit deze overweging, dat hij zich in zijn onderzoek wil beperken-Eat
de veranderingen in de kwantiteit en de kwaliteit van de industri6le



66

uitvoerende arbeid en niet metde-houdingen en belevingen van we.rkne-
mers, dia met-deze veranderingen worden geconfronteerd. Dit aspect
komt pas in de latere studies van Youraine toenemend centraal te staan
en zal via allerlei tussenstudies uitgroeien naar een meeromvattende
handelingssociologie. Pas na deze theoretische systematisering lost
Touraine de belofte in ofil de gevolgen van de technische ontwikkel gen
in de arbeid voor het werknemersbewustzijn te presenteren. Dit vindt
dan wel plaats binnen een ander en ruimer theoretisch analysekader dan
waar   op dit moment nog sprake   van   is (16). Vooraf  kan wel worden
opgemerkt, dat deze theoretische systematisering welke uitmondt in een
handelingssociologie, mede haar voeding vindt vanuit een continue wor-
steling analytisch en methodologisch 'greep' te krijgen op de oorsprong,
dynamiek en betekenis van houdingen en (maatschappelijk) bewustzijn in
relatie tot de structureel-materi6le dynamiek in de samenleving. De type-
ring van deze materiitle ontwikkeling, zoals deze met name in de arbeid
wordt voortgestuwd door de technische evolutie, blijft na deze studie uit
1955 daarentegen in een zekere theoretische onveranderlijkheid steken en
wordt door Touraine in zijn latere werk praktisch niet meer bijgesteld.

b. Daarnaast wordt door Touraine een aversie verwoord tegen de min
of meer moraliserende optiek, die Friedmann   in zijn interpretatie   yan
ontwikkelingen in de arbeid hanteert. Uitdrukkelijk wordt door hem
gesteldi dat hij in zijn studie 'geen oordeel wil vellen over de techno-
logie als zodanig en de zoveelste titel wil toevoegen aan de reeds lange
lijst van beschuldigingen die aan het adres van de machine zijn gericht'
(17). Zijn onderzoek wordt    door hem gekwalificeerd    als een positief
onderzoek: een onderzoek   dat   op een neutrale  en niet waarderende wijze
bepaalde aspecten van de arbeidssituatie wil belichten waarmee de werk-
nemer wordt geconfronteerd. Vanuit deze instelling hoopt Touraine de
valkuilen te vermijden zoals deze zich in optimistisch en pessimistisch
gekleurde analyses aandienen. Zo zouden de 'pessimistische' commentaren
van de industri6le ontwikkeling slechts oog hebben voor de afbraak van
de traditionele ambachtelijke arbeid, terwijl de optimisten in navolging
van Ford juist weer de opkomst zouden zien van een 'nouvel artisanat'.

Beide benaderingen verwijt Touraine een argumentatie die stoelt op
het vaak onbewust hanteren van een onveranderlijke geachte en aan de
traditionele ambachten ontleende opvatting over kwaliteit van de arbeid.
Bovendien wordt in de evaluatie uitgegaan van de hedendaagse situatie
van industri6le ontwikkeling, die dan ook nog als eindpunt van de evo-
lutie wordt beschouwd. Kortom het gaat er volgens Touraine niet om de
hedendaagse situatie als eindpunt van een ontwikkeling te confronteren
met een willekeurig gekozen ideaal,

'le plus souvent dacrit A l'image d'un passd mal connu et plus
mal encore interpritd'  (18).
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c. Tenslotte neemt Touraine afstand van de Friedmanniaanse concep-
tualiserifig van de industrieel-technische ontwikkeling, die door hem
wordt beschreven in termen van een toenemende oppositie tussen 'milieu
naturel et milieu technique'.

Al in 1951 heeft Touraine op een symposium kritische kanttekeningen
geplaatst bij deze conceptie. Hij verzette zich daar al tegen het daarin
vervatte  idee  dat de verdere - ontwikkeling  van  het teclinische milieu
automatisch gepaard zou gaan met een toenemende overheersing van de
techniek ten opzichte van het sociale gebeuren (19). In de tegenstelling
natuurlijk - technisch milieu vindt volgens Touraine een vermenging
plaats van twee onderscheiden realiteiten. Dit leidt tot de verkeerde
gevolgtrekking dat industriille ontwikkeling vanuit een inherente techni-
sche dwangmatigheid tot een arbeidsmilieu leidt dat in alle maatschap-
pelijke systemen identiek is.

In het voetspoor van met name marxistische critici op het werk van
Friedmann zoals Lefdbre, wordt door hem gesteld dat binnen dit denk-
schema aan het maatschappelijk  rakter van de technisch industrilile
ontwikkeling te weinig plaats wordt toegekend.

'D'abord on doit se demander quelle est la part de la technique
dans la difinition d'un milieu de travail et - plus prdcisiment-
on doit 6tudier le rapport qui semble le plus simple et le plus

6troit, celui des rdalitds techniques  et des rialitds profession-
nelles, rapport beaucoup plus 1Ache assurdment qu'on ne l'af-
firme a priori et jusque par p6tition de principe. En second

1                 lieu, et c'est 16 l'essentiel, il faut itudier les classes sociales et
leur rapport avec un systdme technique de travail' (20).

oewel ook Touraine zich in deze studie uitsluitend met de 'eerste'

(        aliteit van de arbeid zal bezighouden wordt de maatschappelijke invloed
./    rp de uitwerking van de technologische ontwikkeling desondanks theore-

tisch 'open' gehouden en zal er zelfs een welhaast paradoxale omkering
plaats vinden van het Friedmanniaans perspectief.

ad 2.
Ook al v66r deze studie heeft Touraine in een aparte bijdrage op een

meer uitgebreide wijze de ambiguiteit van de Amerikaanse
bedrijfssociologie aan de orde gesteld (21). De met name door dg_ 1111-

mankelations' geinspireerde bedrijfssociologie blijft volgens hem te veel
steken in het bestuderen van de gegeven kaders van 'sociabilit6'. Hier-
door wordt de sociologie min of meer gereduceerd tot een soort psy-
chologie van interpersoonlijke betrekkingen of tot een studie van het
moreel klimaat binnen de onderneming. Oorspronkelijke aandachtvoor de_.
concrete arbeidsrealiteit is hierin nauwelijks te ontdekken en is boven-
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dien te hervormend gericht in_hetleveren van allerlei principes en met-
hoden teneinde werknemers te integreren in het gegeven sociaie  Il lieu
binnen de onderneming. De Amerikaanse sociologie heeft daarmee het
karakter gekregen van een socio-techniek en manifesteert zich voor de
bedrijfsleiding als een substituut van de vakbeweging. Zichzelf plaatsend
binnen de Europese traditie van sociologiebeoefening is zijn onderzoek er
in eerste instantie niet op gericht therapeutische aanbevelingen te doen
voor de oplossing van arbeidsconflicten maar om dez€tE *6-rdili-dblijk-en.

'Cette itude se place d'autre-part, dans une perspective diffi-
rente de presque toutes celles qui constituent la sociologie
industrielle moderne. Si l'on acceptait de cette discipline la
d6finition  qui  en  a 6t6 donnie  rdcemment:  '1'itude des groupes
et des relations de travail, du r6le jou6 par les travailleurs
dans ces groupes de travail et de l'organisation de l'usine com-
me systdme social'; on pourrait m6me dire que notre 6tude est
dtrangdre A la sociologie industrielle. Mais il est ill6gitime de
parler du systdme social de l'entreprise  et des groupes  de  tra-
vail sans d6finir leur r6alit6 conrdte (...) Il semble prdfdrable
de chercher A comprendre le travailleur A partir de son travail'
(22).

Bovengenoemde overwegingen brengen Touraine tot het navolgende inter-
pretatiekader, waarbinnen de resultaten van zijn onderzoek zullal warden
gellvalueerd:
1.   'Allereerst wat is de betekenis van de technische evolutie:

I a. Leidt de ontwikkeling van de technologie en de rationele arbeids-
organisatie tot een progressieve eliminatie van gekwalificeerde arbeid:
dat wil zeggen arbeid die steeds verder wordt opgesplitst en gerouti-
niseerd (de pessimistische visie)?
b. Ofwel, wordt dit proces gecompenseerd door de opkomst van
nieuwe gekwalificeerde taken, zoals onderhoud, werkvoorbereiding en
reparatie: de zogenaamde optimistische visie?
c. Ofwel, leidt de evolutie na een fase van decompositie en ontleding

C.Juist weer tot een hernieuwde kwalificatie in sociale of morele ter-
· men, die in bepaalde omstandigheden de inhoudelijke interesse in de

produktiearbeid weer kan teruggeven.'

2.   Vervolgens de vraag van toetsingscriteria:
'Zijn veel ondernomen onderzoekingen  en de daaruit getrokkenicon-

  clusies niet te

veel uitgegaan van een bepaald ideaalbeeld van kwali-
teit van de arbeid, dat op een onveranderlijke manier wordt gedefi-
nieerd?' (23)

Hoewel deze formulering duidt op een probleemstellend karakter bekent
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Touraine zich vooraf al bij voorbaat tot de in het eerste deel van de
vraagstelling gestelde derde optie. De op theoretische gronden vooraf
weerlegde andere twee opties kunnen daarmee geen gelijkwaardige rol
meer spelen in het uiteindelijke beoordelingskader. Het onderzoek krijgt
daarmee sterk het karakter van een poging tot onderbouwing van een bij
voorbaat als juist aangenomen inzicht: een inzicht dat niet meer ter
discussie kan worden gesteld. Dit gevaar een - zij het wel beargumen-
teerde - vooropgezette opvatting meer te staven dan te toetsen wordt
nog vergroot door de gehanteerde onderzoeksmethodiek, die voornamelijk
steunt op persoonlijke directe observatie. De empirische ondersteuning
wordt daardoor nogal afhankelijk gemaakt van sterk aan de persoon
gebonden interpretatiemomenten en het is de vraag in hoeverre dit tege-
moet komt aan de 'positieve' intenties van het onderzoek. De cijferma-
tige onderbouwing in het onderzoek is dan ook ronduit zwak (mede van-
wege het niet beschikbaar zijn van de benodigde statistieken) en zelfs
waar er gebruik van wordt gemaakt zijn deze zeer oppervlakkig en alge-
meen.

Verder blijkt uit deze formulering dat het interpretatiekader heel
duidelijk het niveau van een case-study overstijgt. Hoewel het onderzoek
wordt uitgevoerd in 66n onderneming, worden de aldaar gevonden ont-
wikkelingen als een onderdeel beschouwd van een meer algemeen
evolutieproces. Zoals hij zelf stelt ligt de aandacht primair OIL_het
doorgronden van de technologische evolutie in de industri6le samenlevinli
en     worden de ontwikkelingen    in de Renault-fabrieken -  als    een
exemplarisch voorbeeld daarvan gehanteerd. Het is vanuit deze optiek,
dat in deze studie ook gegevens worden gebruikt die niet uit de case-
study zelf stammen en die als hulpmiddel worden gebruikt om de tech-
nische evolutie en de gevolgen voor de arbeid, zoals deze zich in 66n
onderneming voordoen binnen een algemeen-maatschappelijke ontwikke-
ling te duiden.

1.2.3. Naar een nieuw denkmodel: destructie en creatie van
arbeidssystemen

Zoals al eerder opgemerkt moet de studie van Touraine vooral begrepen
worden als een verzet tegen de klassiek-traditionele voorstelling ten
aanzien van de technisch-industrilile ontwikkeling,

zo4ls
onder andere

door Friedmann naar voren is gebracht.
Hij kant zich vooral tegen de opvatting als zou er sprake zijn van

een lineair-feclinische evolutie, die tot uiteindelijk resultaat zou hebben,
dat de gekwalificeerde ambachtelijke produktie-arbeid progressief ver-
vangen wordt door half- en ongeschoolde arbeid. In deze voorstelling
wordt de oude hi6rarchie van vaklieden opgesplitst in twee groepen.van
personeel: aan de ene kant een steeds groter wordend leger van gespe-
cialiseerde arbeiders zonder beroep of vak, belast met het uitvoeren van
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monotone, uiteengelegde produktietaken  en aan _de__andere  kant  een
kleine elite van ingenieurs, gekwalificeerd onderhoudspersoneel en der-
gelijke. Als eindpunt van de technische en industri6le ontwikkeling wordt
volgens hem hier een beroep gedaan op een 'catastrophale' hypothese,
die de geschiedenis van de industriile arbeid voorstelt als de
progressieve afbraak van een coherent ambachtelijk arbeidssysteem. Met
het verdwijnen van dit systeem zou nog slechts chaos resten. De werk-
nemer wordt gedegradeerd tot louter een uitvoerend instrument van een
arbeidstaak binnen een produktieproces waarin hij zichzelf niet meer
herkent en waarover hij geen essenti6le kennis meer beschikt; een ont-
wikkeling die dan vaak nog wordt uitgelegd als de overgang van een
natuurlijke- naar een onnatuurlijke situatie.

Essentieel in deze voorstelling vAn zaken. is volgens Touraine nu dat
er vaiiuit wordt gegaan alsof er slechts twee centrale evolutiefasen zou-
den bestaan. Volgens hem een verkeerde voorstelling van zaken, waarvan
de bron ligt in het feit, dat men zich in de theoretische beschouwing te
veel ent op de situatie, zoals die zich momenteel aan ons voordoet.

 
heeft voltrokken tussen gekwalificeerde en ongekwalificeerde
Het gaat er niet om te stellen, dat er zich geen scheiding

arbeid, maar wel om zich af te vragen of dit gebeuren de to-
tale evolutie van de industridle ontwikkeling kenmerkt of
slechts 66n van haar fasen' (24).

Touraine verwijt andere onderzoekers met andere woorden, dat zij de
hedendaagsyituatie als eindpunt voor beoordeling nemen zonder er zich
v072 oeiiarrekensdliap van ie geven dat ae -Gchnische ontwikkeling nog
lang niet haar eindpunt heeft bereikt en dat er dus ipso facto geen
eindoordeel kan worden geveld over de uitkomst van deze ontwikkeling
voor de plaats en het karakter van de industrilile arbeid. Hoewel hij het
zelf hier nog niet zo uitdrukkelijk poneert, verwijt Touraine de sociolo-
gie op dit terrein dat zij te veel opgesloten zit in de momentane indus-
tridle stand van zaken en zich als het ware te weinig boven die situatie
weet te verheffen. De sociologie mist daardoor verbeeldingskracht en kan
dan ook geen perspectief bieden op de mogelijke verdere ontwikkeling en
richting van de technische evolutie; een wetenschapstheoretisch verwijt
aan de sociologie dat in het latere werk (zij het op een ander theore-
tisch niveau) nog veel fundamenteler zal worden aangescherpt. Dit zal
uiteindelijk uitlopen op een poging een sociologie te ontwerpen die wel
in staat zou zijn door de maatschappelijke kluisters heen te breken. Pas
door zich analytisch te verheffen boven de concrete situatie en zich van
daaruit een beeld te vormen  van de richting waarheen- de -jhnische
ontwikkeling- zich beweegt (ook al is deze niet di-rea 1-erkenbaar en
moet zij ontdekt worden uit de chaos zoals die zich nu aan ons voor-
doet) kan het transformatieproces in de arbeid worden geopenbaard.
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Bovendien valt men dan ook niet in de theoretische en praktische val-
kuil, waarin de hedendaagse situatie als een definitief eindpunt voor
beoordeling wordt genomen; met alle pessimistisch of optimistisch mora-
liserende consequenties van dien.

Opgemerkt dient verder te worden, dat de niet eenvoudige taak die
Touraine zichzelf  in deze eerste studie stelt,  er  niet op gericht  is  de
technologie in haar concreet maatschappelijke verschijningsvorm te vat-
ten. In zijn studie wordt zowel geabstraheerd van de diepeiIiggende
oorzaken achter de technologische ontwikkeling als van de maatschappe-
lijke en economische structuur waarbinnen de technologie tot ontwikke-
ling wordt gebracht. Toch kan deze studie geen technologisch determi-
nisme worden verweten. Uitdrukkelijk wordt door hem onderkend, dat de
techn016gie een zeer verschillende uitwerking kan hebben al naargelang
de maatschappelijke context waarbinnen deze plaatsgrijpt. Dit neemt niet
weg, dat de analyse van Touraine wel uitgaat van een zeker technolo-
gisch determinisme, zij het wel op een lager abstractieniveau dan meestal
met dit begrip wordt aangeduid. Dit determinisme is gelegen in de as-
sumptie dat de technologie ontdaan van haar maatschappelijke en econo-
mische omhulsels, dat wil zeggen in haar puur instrumenteel-objectieve
hoedanigheid, een aantal niet te ontlopen gevolgen met zich meebrengt
voor de arbeid die met deze technologie wordt geconfronteerd. De tech-
nologie 'as such' heeft een aantal objectieve eigenschappen dat ongeacht
de wijze van gebruik, de sociale en economische verhoudingen, tot een
aantal voorspelbare, aantoonbare objectieve gevolgen aanleiding geeft.
1 eze objectief-instrumentele relatie wordt door Touraine uit haar com-
hlexe omgevingsrealiteit getild, zonder daarbij de pretentie te hebben de

*echnologische evolutie in haar concreet maatschappelijke verschijnings-
porm   te hebben_geduidpeen aspect dat, zoals we zullen  zien, door latere
commentatoren nogal eens over het hoofd wordt gezien.

'La dialectique du machinisme'
Los van haar maatschappelijke en economische context ontvouwt zich
volgens Touraine  in de technische ontwikkeling een soort van .interne
logica, welke kan worden geduid als een ontwikkeling_naar volledige
automatisering. Dit wordt gepostuleerd als een objestieve wetdiatigheid,
die zich manifesteert ongeacht de sociaal-economische structuren waar-
binnen dit concreet plaatsvindt. Het meest algemene gevolg van deze
ontwikkeling voor de arbeid is, dat het initiatief in het produktieproces
toenemend onttrokken wordt aan de werknemer zelf. Dit initiatief wordt
in de machine zelf ingebouwd, die daardoor steeds meer in staat is zon-
der directe interventie van de werknemer zelfstandig te functioneren. De
menselijke uitvoerende arbeid ondergaat daardoor een fundamenteel kwa-
litatieve verandering. Het ambachtelijke als ook het simpele uitvoerende
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machinegebonden werk gaat het afleggen ten gunste van concipierende
arbeid (toezicht, controle, en dergelijke). Deze fundamentele karakter-
verschuiving in de arbeid is dermate ingrijpend, dat er gesproken kan
worden van de ontwikkeling naar een totaal nieuw arbeidssysteem. De
fundamenteel nieuwe aard van dit systeeem staat geen enkele vergelij-
king meer toe met het vroegere traditionele arbeidssysteem, dat voorna-
melijk gebaseerd was op de vakbekwaamheid van direct-produktieve
werknemers.
   De technische evolutie leidt dus niet alleen tot de afbraak van het

1 traditionele arbeidssysteem, maar leidt ook tot de creatie van een totaal

1

nieuw arbeidssysteem; van een arbeidssysteem waarbinnen de machine de
vakbekwaamheid nodig heeft naar een ander systeem, waarbinnen de

  machine zonder directe interventie van de werknemer functioneert. In
beide systemen is er sprake van een eenheid tussen mens en arbeid, zij

. het wel van totaal verschillende aard.
De overgang van het traditionele arbeidssysteem (of beroepssysteem)

naar het moderne technische arbeidssysteem verloopt echter niet conti-
nue of rechtlijnig. Het is een ontwikkeling die eerst een fase van con-
tradictie moet doorlopen. Het oude systeem, dat vooral georganiseerd was
rond de gekwalificeerde beroepsarbeid, verandert niet direct in het
nieuwe arbeidssysteem (gedomineerd door indirect produktieve taken).
Daartussen bevindt zich een noodzakelijk te doorlopen overgangsfase van
decompositie van het oude systeem. Deze overgangsfase, welke nu domi-
nant   is   in de industri6le samenleving,  met zijn kenmerken  -vanirbeids-
splitsing, ongeschoolde arbeid en dergelijke, wordt door velen als het
eindpunt van de ontwikkeling beschouwd. Dit leidt tot de misvatting
alsof de ambachtelijke produktiewerknemer steeds meer-ziin-plaats moet
afstaan aan de gespecialiseerde (half- en ongeschoolde) werknemer. De
evolutie in de arbeid moet volgens Touraine echter begrepen worden 'als

  de overgang van

de vroegere vakbekwaamheid naar het toezicht op ma-
chines via de vervanging van vakarbeiders door gespecialiseerde
werknemers' (25).

Uit het voorgaande moge duidelijk geworden zijn dat er in de opvatting
van Touraine slechts twee arbeidssystemen bestaan, maar dat er deson-
danks gaptoken kan worden van drie centrale evolutiefasen in de arbeid.
Deze evolutiefasen worden door hem ontleend aan de fasen welke volgens
hem in de technische ontwikkeling zijn te onderkennen: een ontwikkeling
die loopt van een fase waarin de zogenaamde universele machirie dentraal
staat   (fase  A),   via  een   fase van gespecialiseerde machines   (fase   B)   naar
een fase van automatische machines (fase C).

De universele machine kan gebruikt worden voor zeer diverse werk-
zaamheden en kan eerder beschouwd worden als het verlengstuk van de
gekwalificeerde werknemer dan andersom. De werknemer behoudt het
initiatief en blijft als het ware meester over het functioneren van de
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machine. Zijn inzicht en vakbekwaamheid blijven de essentie vormen
voor het produktieproces. Met de overgang naar grote-serie-produktie
worden toenemend gespecialiseerde machines gebruikt, die slechts  voor
din of een beperkt aantal deelbewerkingen kunnen worden ingezet. De
arbeidseenheid is niet langer de vakarbeider en zijn machines, maar de
opeenvolging van machines die verschillende deelbewerkingen verrichten.
Het initiatief in het produktieproces ligt niet langer bij de werknemer
zelf maar ligt in de met deze technische ontwikkelingen mogelijk ge-
maakte rationele arbeidsorganisatie op collectief niveau. Echter: de ge-
specialiseerde machine die geconstrueerd is voor een bepaalde arbeids-
verrichting markeert het begin van een nieuwe ontwikkeling. Vanuit deze
machines ontwikkelt zich namelijk de technische mogelijkheid de ver-
schillende machinale deelbewerkingen in de machine zelf te hergroeperen,
waardoor de machine zelfstandig een scala van geintegreerde deelbewer-
kingen kan verrichten. Dit markeert het begin van een nieuw arbeidssys-
teem, waarin er volgens Touraine weer opnieuw gesproken kan worden
van een eenheid tussen mens, machine en organisatie.

Het scharnierpunt in de technische ontwikkeling wordt dus gevormd door
de  ontwikkeling van gespecialiseerde machines   (fase  B).   Deze fase heeft
geen coherentie en stabiliteit en zij is de fase van zowel destructie 418
creatie, De technische ontwikkeling, zoals   deze   zich   in   fase B manifes-
teert, leidt zowel tot de vernietiging van het oude systeem als tot de
creatie van de condities voor de ontwikkeling van het nieuwe systeem.
Dit is ook de reden waarom er in deze fase niet gesproken kan worden
van een eigen kenmerkend arbeidssysteem, omdat in deze fase zowel de
kenmerken van het oude als van het nieuwe arbeidssysteem aanwezig
zijn.

De vervanging van de universele machine door de gespecialiseerde
C«machine met in haar kielzog de vervanging van vakarbeid door monotone
> deelarbeid  is  dan  wel  de principi6le etappe  in de verdwijning  van  het
<,oude arbeidssysteem. Echter zonder de uiteenlegging van de arbeid zou
2 de opkomst en toepassing van automatische machines niet mogelijk zijn
2geweest. De simpele, uiteengelegde taken worden in de machine zelf weer
ibij elkaar gevoegd volgens een nieuw principe.

Er  kan  dus  in de voorstelling van Touraife_gesproken. worden-xan_een
technische dialectiek (dialectique du machinisme). Hoewel de technische
evolutie ieder voorafgaand moment in de ontwikkeling_ van de _techniek

+  ' vernietigt   (en als negatief ten opzichte  van de voorgaande  fase  kan
worden getypeerd) is zij tegelijkertijd ook instrument van._yooruitgang.
1n veel studies over technische ontwikkeling wordt nu juist overwegend
op de negatieve aspecten van deze ontwikkeling gelet (de vernietiging
van de professionele vakbekwaamheid) en wordt over het hoofd gezien
dat deze destructie tegelijkertijd creatie betekent: de opkomst van een
kwalitatief nieuw arbeidssysteem, welke slechts bereikbA-ar is door de
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vernietiging van het oude arbeidssysteem. De technologische ontwikkeling
wordt door Touraine uitgelegd als een proces waarin zich een dialecti-
sche dubbele beweging voltrekt. De decompositie van de arbeid in de
overgang van fase A naar fase B wordt gevolgd door een omgekeerd
proces van recompositie in de overgang van fase B naar fase C. Deze
conclusie heeft volgens Touraine een algemene waarde. Hoewel niet

<

iedere onderneming in detail deze evolutiefasen heeft doorlopen kan de
concrete ontwikkeling wel worden verduidelijkt met behulp van dit evol-
utieschema. Dit evolutieschema kan nu als volgt worden weergegeven:

Technisch evolutieschema van industriearbeid

Beroeps- Technisch

systeem systeem

/a

D \

/ 1     Ji
A                B                 C

Technische Evolutie

IBinnen dit schema vormen het beroepssysteem en het technisch systeem
jde beide ideaaltypische polen van een als dialectisch te beschouwen
levolutie in de arbeid. Deze dialectische ontwikkeling wordt door techni-
 sche vernieuwingen voortgestuwd  en  komt tot uiting  in de tegengestelde
  beweging van decompositie en recompositie  van de arbeid.  In  fase  B
  vallen deze samen en bepalen daarmee het contradictoire karakter van de

arbeid in deze fase.

In het vervolg van deze studie wordt met name de ontwikkeling in de
arbeid nader onder  de loep genomen, waarbij het empirisch materiaal
wordt ontleend aan de ontwikkeling binnen de Renaultfabrieken. Deze
fabriek is volgens Touraine daarvoor een zeer geschikt onderzoeksveld,
omdat deze onderneming gekenmerkt wordt door een zodanige technische
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geschiedenis, dat het als een museum van techniek kan worden aange-
merkt. Hoewel ook hier fase B nog dominant is zijn er nog duidelijke
sporen aanwezig van de traditionele produktiemethoden en wordt hier en
daar reeds gewerkt met de meest geavanceerde technieken. In verschil-
lende hoofdstukken worden de belangrijkste transformatieprocessen be-
schreven, die zich per technische fase voordoen voor de gekwalificeerde
arbeid, de ongeschoolde arbeid, de leidinggevende arbeid als ook voor de
organisatie van de onderneming in haar totaliteit. De belangrijkste con-
clusies kunnen per fase als volgt worden samengevat:

FASE A
In deze fase wordt de (19minante rol in het produktieproces vervult

door de zogenaamde 'compagnons de l'atelier': ambachtelijke produktie-
werkers met een herkenbaar vak of beroep. De professionele waarde is
gelegen in de vakbekwaamheid die sterk aan de persoon is gebonden. De
kwalificatie wordt daarmee geheel bepaald door individuele kwaliteiten
die hoofdzakelijk een empirisch - op basis van ervaring verworven-
karakter draagt en niet steunt op een methodische opleiding. De werk-
nemer heeft een grote mate van autonomie: een professionele verschan-
sing waarachter hij zich kan verschuilen. Volgens Touraine ligt hier de
kern voor het gegeven dat de vakarbeider in deze fase houdingen kan
aannemen, die ten dele onafhankelijk zijn van de economische - en so-
ciale condities waarbinnen de arbeid plaatsvindt. De autonomie ontleend
aan het vak is het fundament voor de houding ten opzichte van de ar-
beid. Dit wordt nog versterkt door het feit, dat het produktieproces in
deze fase helemaal afhankelijk is van de directe fysieke interventies van
de werknemer.

In deze fase is er dan ook sprake van een grote mate van eenheid of
coherentie in het arbeidssysteem (geen formele scheiding tussen gekwali-
ficeerd en ongekwalificeerd werk, tussen onderhoudspersoneel en direct
produktieve arbeid, tussen leiding en uitvoerenden etc.). Despil. in de
arbeidsorganisatie wordt gevormd door vakarbeiders die meestal ook de
leiding uitoefenen over relatief autonome werkgroepen. Binnen deze
werkgroepen bestaat een gemeenschappelijke binding aan het vak, waar-
bij de leiding als gevolg van het feit dat ook deze zelf produktief bezig
blijft, nog zeer dicht bij de werknemers staat. De autoriteit is niet
zozeer gebaseerd op een hiiErarchische functionele positie, maar geba-
seerd op leeftijd, ervaring en vakbekwaamheid. In deze fase doet zich
dan ook geen tegenstelling voor tussen formele en informele organisatie,
te meer daar er gesproken kan worden van een grote mate van sociale
cohesie binnen de werkgroepen, gebaseerd op nauwe persoonlijke betrek-
kingen.
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FASE B
De coherente samenhang tussen technische produktiemiddelen en de

ambachtelijke kwalificaties van de industriearbeiders komt in tegenspraak
met de organisatorische en technische vereisten van de serieproduktie.
De opkomst van gespecialiseerde machines leidt tot een decompositie van
de individuele vakarbeid. Deze ontwikkeling ontmoet een tegengestelde
beweging van recompositie op collectief, organisatorisch niveau, waardoor
de produktie vooral op principes van rationele organisatie en coi;rdinatie
komt te berusten.

In deze fase wordt de dominante produktierol vervuld door geqdecia_
liseerde arbeiders die niet langer een herkenbaar vak uitoefenen. Hoewel
de gekwalificeerde beroepsarbeid minder belangrijk wordt is het volgens
Touraine niet juist te stellen dat de half- of ongeschoolde werknemers
zijn voortgekomen uit de dekwalificatie van de vakarbeid. Ook in het
traditionele arbeidssysteem was er reeds sprake van ongekwalificeerde
arbeid (dagloners, 'manoeuvres') die nu door de ontwikkeling van gespe-
cialiseerde machines een meer centrale rol in het produktieproces kan
gaan spelen. Wat dit betreft zou er zelfs gesproken kunnen worden van
een zekere promotie (revalorisation) van de ongeschoolde arbeid, in die
zin dat deze nu een direct produktief karakter krijgt in de bediening
van gespecialiseerde machines.

In deze fase is niet langer de beroepskwalificatie het scharnierpunt in
, het arbeidssysteem en is de produktie niet langer afhankelijk van de

autonomie en individuele vakbekwaamheid van de werknemer. Wat dit
betreft kan er gesproken worden van een totaal nieuwe kwalitatieve
realiteit. De persoonlijke betrekking tussen mens en produktiemiddel met
behulp waarvan een herkenbaar produkt of onderdeel daarvan werd gere-
aliseerd is totaal verdwenen. De werknemer is zijn professionele ver-
schansing in de produktie ontnomen en deze vormt dan ook niet langer
meer de bepalende factor voor het arbeidsgedrag. Produktiearbeid kan
nog slechts worden gedefini6erd in collectieve termen en niet langer op
basis van persoonsgebonden kwaliteiten. Deze fase markeert volgens
Touraine een breuk zonder precedent  in  de - geschiedenis  van de indus-
triearbeid. Arbeid wordt niet langer gedefinieerd vanuit de individuele
vakbekwaamheil- maar vanuit de rol, functie die de werknemer in 71-6
totale organisatie van de arbeid vervult. Aangezien arbeid in profes-
sioneel opzicht- geen enkele betekenis meer heeft (is wat dit betreft zelfs
pure ontmenselijking) ontleend de arbeid zijn betekenis toenemend aan
de economische en sociale condities waarbinnen de arbeid is ingebed. Met
dezE iiIEs-ifa-ak formuleert Touraine  de in theoretisch opzicht meest  be-
langrijke assumptie binnen zijn technisch evolutiemodel: een assumptie
die het karakter draagt van een sociologische wet en die als volgt kan
worden weergegeven: Naarmate door de technigche ontwikkeling de pro-
fessionele verschansing van werknemers in de produktiearbeid steeds
meer aan betekenis inboet, wordt het arbeidsgedrag toenemend bepaald
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door de economische en sociale condities waarbinnen deze arbeid plaats-
vindt. Of om het nog anders te stellen: naarmate de technologische evo-
lutie voortschrijdt neemt het belang  en de 15Etekelit -viin  8221616-fattoren
voor de produktie en het produktiegedrag toe.

Deze ontwikkeling zal haar hoogtepunt bereiken in de fase van auto-
matische produktie maar zij is reeds in fase B herkenbaar. En hier komt
dan de contradictoire aard van fase B naar voren, die als overgang van
een arbeidssysteem naar een ander systeem moet worden begrepen. Met
fase C heeft deze fase gemeen dat de professionele vakbekwaamheid geen
essentidle betekenis meer heeft in de produktie maar desondanks blijft
de arbeid wel een uitvoerend produktief arbeid karakter dragen. De
werknemer vervult nog steeds een direct produktieve rol en hij blijft
een zekere invloed behouden op de produktie. Gezien de kwalitatief
totaal nieuwe aard van de produktiearbeid in fase B is het volgens Tou-
raine zinloos te streven naar een 'revalorisation' van de produktiearbeid
en hierbij een beroep te doen op de traditionele werkmethoden onder
verwijzing naar de aard van de arbeid in de voorgaande fase. Volgens
Touraine is er slechts een 'sociale revalorisatie' mogelijk die zijn aan-
grijpingspunt heeft op het niveau van de sociale verhoudingen en de
maatschappelijke waardering van arbeid. Aangezien de arbeid toenemend
zijn betekenis ontleent aan het sociale milieu en het sociale waardenpa-
troon kan eenzelfde arbeidsplaats meer of minder gekwalificeerd zijn al
naar gelang de stand van de sociale betrekkingen in de onderneming, de
houding van de werknemer ten aanzien van de arbeid, onderneming en
samenleving. De kwaliteit van de arbeid is niet langer meer in puur
technisch profeisionele termen definieerbaar, maar nog slechts in relatie
tot het geheel van de arbeidssituatie en de sociale rol van de werkne-
mer. Het is vanuit deze ontwikkeling volgens Touraine dan ook begrijp-

 ' baar dat in deze fase ondernemingen in hun ondernemingspolitiek meer
£   rekening gaan houden met het belang van sociale factoren voor de kwa-

liteit van de produktie. In dit verband wordt door hem zowel gewezen op
\ _ de  'human relations'. politiek zoals  die door Amerikaanse bedrijven wordt

gevoerd als op de arbeidspropagandaprogramma's in de USSR. Hoewel in
technisch opzicht de industriearbeid in deze beide zeer onderscheiden
samenlevingen praktisch hetzelfde is, is de betekenis die de werknemer
aan de arbeid ontleent desondanks zeer verschillend gezien de totaal
andere sociale waardenpatronen waarbinnen de arbeid plaatsvindt. De niet
gekwalificeerde arbeid is reeds in fase B een sociale realiteit aangezien
de arbeid zijn betekenis voornamelijk ontleent aan sociale omstandighe-
den. Dit aspect zal in fase C zijn uiteindelijke voltooiing vinden.

FASE C
In de fase, waarin de automatische machine de toon aangeeft ont-

wikkelt zich een nieuw arbeidssysteem. In deze fase is de direct-pro-
duktieve arbeid verdwenen en intervenieert de werknemer niet langer in
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het   produktieproces. De kwalificakie_v n_de-uitvoerende werknemer -is
niat  idnger -oFEennis  gedaseerd  maar  nog op uitsluitend de sociale  rol
die hij vervult in het produktieproces. Deze kwalificatie kan worden
omschreven als een bereidheid en geschiktheid in een sociaal geheel te
functioneren. Aangezien de produktiearbeid nog slechts bestaat uit het
toezicht houden op de ingewikkelde apparatuur ligt de waarde van deze
arbeid vooral in de bereidheid van de werknemer om bijvoorbeeld bij
storingen de hulp in te roepen van anderen (technici e.d.); een bereid-
heid die voor een stuk afhankelijk is van de sociale verhoudingen binnen
de onderneming. De kwaliteit van de arbeid is daarmee niet langer vanuit
de technische condities bepaalbaar maar nog slechts vanuit de sociale
condities. Zonder paradox kan volgens Touraine gesteld worden dat juist
omdat het nieuwe arbeidssysteem volledig technisch is, het daarmee ook
in optima forma sociaal is. De sociale verhoudingen zijn in deze fase van
doorslaggevend belang geworden voor de kwaliteit van de arbeid en de
Prodliklie. De arbeid heeft voor de werknemer uitsluitend nog een bete-
kenis die bepaald wordt door de sociale verhoudingen. Deze situatie is
volslagen tegengesteld aan die van het professionele arbeidssysteem
waarin de betekenis van arbeid ontleend wordt aan de persoonsgebonden
vakbekwaamheden van de werknemer. Het is dan ook in deze fase dat de
kwaliteit van de arbeid sterk afhankelijk is van de sociale politiek zoals
die in de onderneming wordt gevoerd. Het nieuwe arbeidssysteem biedt
mogelijkheden die al dan niet benut kunnen worden: mogelijkheden die
bepaald worden door de sociale verhoudingen, zowel binnen als buiten de
onderneming.

1.3. Evaluatie en commentaar

1.3.1. De verkeerde interpretatie en toepassing

Dit eerste onderzoek van Touraine met het daarin gepresenteerde denk-
model kan zonder meer als een originele entree worden aangemerkt bin-
nen de toenmalige arbeidssociologie. Het ABC-model van technische ont-
wikkeling preludeert niet alleen op thema's die in het daaropvolgende
decennium tot centrale aandachts- en onderzoeksgebieden van de ar-
beidssociologie zouden uitgroeien maar het heeft gedurende nog langere
tijd een grote invloed uitgeoefend op de theoretische discussie over de
complexe relatie tussen technologie en arbeid. Dit neemt niet weg, dat
deze eerste theoretische proeve van Touraine tot zeer uiteenlopende en
zelfs controversilile interpretaties aanleiding heeft gegeven. Daarbij is
het een opvallend gegeven, dat ondanks zijn uitgebreide kritiek op een
lineair evBmIGnistische conceptuaIisering   van de technologie   met - de
daarin vervatte 'technological implication approach', deze studie over het
algemeen juist als zodanig wordt  geinterpreteerd  en  opg akt.  Dit  ge-
beurt zowel door commentatoren die een meer algemeen theoretisch
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oordeel over dit werk willen vellen als door onderzoekers die het denk-
schema van Touraine als vertrekpunt voor verdere empirische analyse
hebben gehanteerd. Tot de eerste categorie kunnen onder meer Outrive
en Deppe worden gerekend, die ondanks een tegengestelde theoretische

plaatsbepaling overeenstemmen in hun kritiek dat Touraine de technolo-

gie hanteert als de direct bepalende factor voor ontwikkelingen in de
arbeid en voor de houding, het gedrag en het bewustzijn van werknemers

(26). Outrive rekent de 'jonge' Touraine  dan  ook  tot de klassiek marxis-
tische orthodoxie, terwijl Beppe van oordeel is dat het driefasen-schema
als een typisch schoolvoorbeeld van burgerlijk-sociologische theorievor-
ming moet worden aangemerkt. Als kenmerkend    voor deze theorie*n
wordt de losweking van de technisch-industriile ontwikkeling van haar
maatschappij c.q. kapitalistische samenhangen beschouwd.

'Jedes arbeitssoziologische Konzept, das diesen Zusammenhang
zwischen den gesellschaftlich-historischen Voraussetzungen des
technischen Fortschritts und seinen Erscheinungsformen in der
Arbeitssituation negiert, verfallt notwendig einem 'technologi-
schen Determinismus', der die Resultate des gesellschaftlichen
Entwicklungsprozesses bereits mit der Festigkeit von Naturfor-
men des gesellschaftlichen Lebens verwechselt' (27),

#   S:.
zo wordt meteen beroep op Marx door Deppe geponeerd. Volgens deze
auteur wordt het arbeidsproces door Touraine gereduceerd tot een aantal

oppervlakkige verschijningsvormen. Bovendien zit in zijn analysemodel,
ondanks deze vereenvoudiging van het arbeidsbegrip, de pretentie ver-
scholen allerlei fundamentele uitspraken te doen met betrekking tot de
maatschappelijke ontwikkeling, klassepositie en arbeidersbewustzijn. Ter
staving van deze beoordeling wordt door hem gewezen op de correlaties
die door Touraine hier en daar in zijn studie worden gelegd--tussen ob-
jectief-technische factoren en subjectieve mentaliteitsveranderingen. Zo
stelt Touraine bijvoorbeeld:

'C'est une grave illusion de croire que les memes qualitis, les
memes facteurs de valorisation du travail peuvent se maintenir,
alors que les conditions du travail et, en particulier, les condi-
tions technico-professionnelles que nous 6tudions ici, changent

totalement' (28).

Voordat we op deze fors aangezette kritiek ingaan, welke zich juist
richt op datgene wat Touraine wilde vermijden, is het goed eerst nog te
wijzen op de toepassingen van het driefasenschema in een aantal toon-
aangevende onderzoeken. Ook hier is het opvallend dat in de empirische
toepassing dit denkschema eveneens- gereduceerd- w6rdE  tot een simpel
rechtlijnig historisch ontwikkelingsmodel, waarin de technologiefactor als
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primum novens wordt aangewezen voor de ontwikkeling in sociale ver-

houdi«8e.  -Dit is onder   meer te constateren   bij qua theoretische   her-
komst zo uiteenlopende auteurs als Blauner en Mallet, die met hun stu-
dies op hun beurt een grote invloed zouden uitoefenen op de arbeidsso-
ciologische discussie (29). Hoewel beide auteurs tot tegenovergestelde
conclusies komen, wordt met een beroep op het schema van Touraine een
lineair-oorzakelijke relatie gelegd tussen bepaalde fasen in technische
ontwikkeling en de houding en attitudes van werknemers. Blauner voert
dit tot de conclusie, dat naarmate de technische ontwikkeling voort-
schrijdt de vervreemding in de arbeidssituatie vermindert en de werk-
nemers zich onder andere zeer sterk met de onderneming en het mana-
gement gaan identificeren. Mallet daarentegen, ziet met de opkomst van
geautomatiseerde produktieprocessen een nieuwe arbeidersklasse tot ont-
wikkeling komen, die begiftigd met een nieuw revolutionair elan zich
weer met volle overgave keert tegen de bestaande sociaal-economische
machtsverhoudingen. Naast de vele andere tekortkomingen die aan beide
studies te onderkennen zijn gaan zij gebukt onder een vulgair behavio-
ristische optiek waarin de technologie inderdaad tot maatschappelijk
exogene factor en *te gedrags- en bewustzijns determinerende factor
wordt verheven (30S Ironisch genoeg lijkt zowel in de theoretische be-

-*+1--1commentariliring als in-Te empirische praktische toepassing zich juist
datgene te hebben voorgedaan waar Touraine zich met volle kracht van
heeft willen distanti6ren. Voor een groot deel is dit te herleiden tot een
oppeivlakkige eii Urkeerde interpretatie. Voor de goede orde moet ech-
ter ook worden gesteld, dat het deels het gevolg is van de theoretisch
te bevoorrechte positie die de technologiefactor bij nadere beschouwing
in het denkschema van Touraine inneemt.

1.3.2. Technologisch determinisme?

Ter beantwoording van het verwijt in hoeverre het denkmodel van Tou-
raine niet alleen de-sporen draagt maar zelfs de geestademt-v-a-n---een
technologische detErdinistische benadering is het goed om eerst wat
meer uitdrukkelijk bij deze inmiddels zeer beladen terminologie stil te
staan. Bij nadere beschouwing is aan het door Lockwood, Goldthorpe,
Blumberg en anderen als 'technological imp cation appmach' getypeerde
verklaringsmodel, dat zich vo-ral in de zestTGr jaren in een meer dan
grotrbelangstelling mocht verheugen, een drietal nauw met elkaar sa-
menhangende dimensies te onderkennen (31*---
a. TIereersT-woril daarmee bedoelf dat de technologie en nog ruimer

de'-in strilile ontwikkeling wordt opgevat als een neutraal niet door
herkenbare maatschappelijke belangen gestuurd en ontwikkeld proces.
Kortom: defechnologie_ontwik-kdt-zich_liuilimLde_maatschappii  om,
staat buiteg -eifectieyi  maatachappelijke   controle   en is daarmee _niet
mdaEsdliappelijk stuurbaar en beheersbaar.
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b. Vervolgens wordt de industrieel-technische ontwikkeling gepostuleerd
als de draagster van een interne autonome logica, die zich volgens
lineaire ontwikkelingsstadia ontvouwt en die ongeacht de specifieke
maatschappelijke constellatie in haar kielzog identieke en niet te
ontlopen sociale imperatieven oproept.

Al naargelang de inschatting van deze gevolgen is daarbij nog een
onderscheid te maken tussen een (cultuur-)optimistische en pessimis-
tische variant. De ene stroming, min of meer bevangen door een
'illusion technocratique', ziet met de ontwikkeling van de technologie
de oplossing van de traditionele sociale problematiek (waaronder ver-
vreemding, uitbuiting, klassentegenstellingen) in het vizier komen. De
andere variant ziet daarentegen een verdere intensivering van deze
problematiek of voorspelt de opkomst van een technische beschaving,
die de mens zodanig inkapselt en 'sociaal monddood' maakt, dat de
technocratie maatschappelijk vrij spel krijgt.

c. Tenslotte, en nu stoten we op de vaak onuitgesproken behaviouris-
tisde bias die in dit gedachtencomplex schuil gaat, worden objectief-
technologische gegevenheden tot de direct determinerende kracht
uitgeroepen voor de houding, bewustzijn en gedragingen van werkne-
mers.

Het is vanuit deze drie onderscheiden aspecten dat we de studie van
Touraine nog eens in ogenschouw nemen, teneinde te kunnen bepalen   in
hoeverre de eerder vermelde interpretatoren en toepassers van het denk-
mi)del het bij het recht eind hebben.

Ad a.
In de studie van Touraine wordt heel uitdrukkelijk ontkend, dat de

tecliTiBIBKiEElie-oiit#ikieliig- b6greFLE kan worden all een maatschappelijk
geisoleefil- dii neutiaal proces.  Dit Wordt aI meteen  als een van-36 essin-
ti616  vraighfuliken  in' de  indoiluctie  van zijn onderzoek opgeroepen.  Hij
stelt daarin onder meer:

'En d6crivant une enterprise, ne saisit-on pas l'ensemble d'un
syst6me de travail et ne risque-t-on pas de prosenter comme un
rapport simple entre 1'6tat du machinisme et la qualiti profes-
sionnelle du travail ouvrier, un rapport en fait complexe et qui
se transforme selon le r6gime 6conomique et social de l'orga-
nisme industriel considdrd? La technique n'est pas en effet le
premier moteur de 1'6volution sociale. Si les dicouvertes tech-
niques entrainent des transformations dconomiques, elles s'ex-
pliquent A leur tour par les conditions du march6, des produits
et de la main-d'oeuvre, par les exigences d'une situation dco-
nomique' (32).
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Uit dit citaat spreekt duidelijk de erkenning, dat de technologie_en de
industri6le 01'twikkeling als een onderdeel moet woraER-6-eschouwd van
een- Ve=el breder en complexer maatschappelijk en economisch transfor-
mati€prbced. In zijn analyse van de ontwikkeling binnen de Renaultfa-
briekdii -*,Grdt dan ook herhaaldelijk gewezen op het feit, dat de tech-
nische ontwikkeling op haar beurt mede in het leven is geroepen door
economische en sociale veranderingen. Bovendien wordt uit deze case-
beschrijving duidelijk dat de techl»k wel een belangrijke maar zeker
niet de enige kracht vormt in het transformatieprocel van de industriile
afkeld...Zo wordt een apart hoofdstuk gewijd aan de organisatie van de
arbeid, omdat

'Le milieu de travail ne se difinit pas seulement pour l'ouvrier
par la machine sur laquelle il travaille'.

De arbeidsorganisatie en de techniek

'ce sont deux aspects comp16mentaires, qui ne se comprennent
pas l'un sans l'autre (...), ce sont deux manifestations ins6para-
bles d'une m6me phase de 1'6volution industrielle' (33).

In het denkschema van Touraine vormt de arbeidsorganisatie 'het cement,
dat de technische en beroepsmatige determinanten van de arbeid bij
elkaar houdt'    (34).   Een   van de meest centrale stellingen binnen   zijn
denkkader vormt juist de constatering dat bij verdergaande technische
ontwikkeling de organisatie van de arbeid tot een steeds belangrijker
determinant uitgroeit binnen het arbeidssysteem. Ter ontkrachting van de
eerste variant van het technologisch determinisme kan verder nog gewe-
zen worden op zijn analyse van de introductie van nieuwe technieken bij
de Renaultfabrieken. Met name in de beschrijving van de overgang van
het oude arbeidssysteem naar het systeem van gemechaniseerde deelar-
beid wordt dit onder meer onder de noemer gebracht van een bewuste
ondernemingspolitiek om beter aansluiting te vinden bij veranderde eco-
nomische marktomstandigheden en om het gebrek aan gekwalificeerd
personeel op te vangen binnen een in omvang toenemende produktie.

Kortom, voldoende voorbeelden om te pdstrueren hoe Touraine de
tec»glogie - op theoretisch niveau althans - als een onderdeel eirniet
als de veroorzaker beschouwt van een economisch- en maiti i*Delijk
transformatieproces. In het hiernavolgende zullen we bovendien aantonen,
dat Touraine zelfs nog verder gaat door aan de technologie iedere vorm
van autonome ten opzichte van het sociale gebeuren te ontzeggen. Van-
uit deze theoretische plaatsbepaling is het dan ook niet verwonderlijk
dat Touraine zelf welhaast de retorische vraag stelt:
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'Mais en quoi ces remarques s'opposent-elles A 1'6tude d'un
rapport simple entre les faits techniques et les faits profession-

nels' (35).

Terecht neemt hij het standpunt in dat dit geen enkel beletsel vormt,
omdat de studie

'n'a pas A se prdoccuper des facteurs qui commandent au d6ve-
loppement technique (...) Mais il s'agit ici d'une 6tude diff&
rente, suivant les rdpercussions des transformations techniques
sur la rdpartition professionnelle de la main-d'oeuvre ouvridre'
(36).

Het verzet tegen het technologisch determinisme mag natuurlijk niet zo
ver doorschieten, dat iedere correlatie tussen technische ontwikkelingen
en structuurveranderingen in de arbeid moet worden ontzegd. Het is
vanuit deze optiek meer dan gerechtvaardigd

'de considdrer 1'6volution technique, abstraction faite de ses
facteurs d'explication',

zonder daarbij automatisch al naar gelang theoretisch en/of politiek
believen het etiket van 'vulgair maxistische orthodoxie' of burgerlijke
sociologische theorie opgeplakt te krijgen    (37). Dit soort etikettering
gaat volstrekt voorbij aan wat tot de hoofdintentie van de studie van
Touraine uitgroeit: het aantonen dat naarmate de techniek zich verder

  ontwikkelt haar maatschappelijke dimensie toenemend in het volle dag-
1 licht treedt en waarbij haar universeel en eenzijdig determinerende

  kracht voor de vorm en inhoud van de sociale verhoudingen stee(Is meer

  aan betekenis gaat verliezen.

Ad b.
Wat het tweede door ons onderscheiden aspect betreft moet worden

vastgesteld, dat het denkschema van Touraine inderdaad aanwijsbare
sporen draagt van een technologisch deterministische benaderingswijze.

-.*   In de opvatting van Touraine wordt de technologische ontwikkeling in de
arbeid gedragen door een autonome logica  n

wordt erkend, dat

'Les conditions techniques de la civilisation semblent s'imposer
dans tous les pays industriels comme des 'faits de civilisation',
criant au deld des diffdrences de r6gime social, dont nul obser-
vateur sdrieux ne niglige l'importance, une situation commune
et des prob16mes spdcifiques' (38).
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Op dit niveau past Touraine op het eerste gezicht binnen die stroming,
welke met de industrieel-technische ontwikkeling onontkoombare en
convergente structuurveranderingen niet alleen in de arbeid maar zelfs in
de samenleving als totaliteit ziet optreden. Hierbij treedt hij uitdruk-
kelijk in de voetsporen van een gedachtegoed, dat zich in Frankrijk na
de Tweede Wereldoorlog onder invloed van Friedmann en Aron heeft
ontwikkeld (39). Echter deze denkwijze gecombineerd met de hierboven
onder a vermelde opVEttiffgen van Touraine - waarmee  deze· ,zo- op  het
oog in directe tegenspraak lijkt te zijn - maakt duidelijk dat er deson-
danks niet gesproken kan worden van een technologisch determinisme in
de meest directe betekenis van het woord. De als gedetermineerd gepre-
senteerde relatie tussen techniek en arbeid moet dan ook als een on-
derdeel worden beschouwd van een meer complexe gedachtenconstructie,
welke zich juist als oppositioneel manifesteert ten opzichte van een
benadering waarin deze relatie van haar maatschappelijke samenhangen
wordt geisoleerd. Deze oppositie kant zich met name tegen wat als de
'harde' kern van deze benadering kan worden aangemerkt. Dit is de
lineair-evolutionistische conceptualisering van de sociale gevolgen van de
technische ontwikkeling die bovendien tot een invariante maatschap-
pelijke uitkornst zouden voeren.

'   Zoals we hebben aangegeven wordt de technische ontwikkeling door
. Touraine als een dialectisch proces begrepen, welke het niet toestaat om

veranderingen in de structuur en inhoud van de arbeid te beschouwen in
termen van een lineaire decompositie (c.q. dekwalificatie en homogenisa-
tie) van de eertijds ambachtelijke trekken vertonende industriearbeid.
Door technologische vernieuwing evolueert de arbeid door een dubbel en
in zichzelf tegengesteld proces van decompositie en recompositie tot een
fundamenteel kwalitatief nieuw arbeidssysteem, dat op zich geen enkele
vergelijking meer toestaat met het oude beroepssysteem op basis van
dezelfde tijdloze evaluatiestandaarden.

1   Vervolgens - en dit is het paradoxale en baanbrekende inzicht dat

 
Touraine formuleert - neemt de autonomie van de techniek in haar ver-
dere ontwikkeling ten opzichte van de sociale verhoudingen en de maat-

1 schappelijke constellatie juist af. De kern van deze opvatting ligt in de
constatering dat naarmate de technische ontwikkeling in de arbeid
voortschrijdt de professionele verschansing aan de werknemers in de
arbeid wordt ontnomen. De betekenis en plaats die aan de arbeid wordt
toegekend wordt daardoor niet langer door persoonsgebonden maar door
de bestaande sociale verhoudingen bepaald. In de situatie waarin de
techniek als het ware de vakbekwaamheid van de werknemer nodig heeft
(en nauwelijks als bedreigend voor de werknemer kan worden
beschouwd), wordt de uitvoering van de arbeid vooral bepaald door de
professionele autonomie en is de maatschappelijke invloed daarop een te
verwaarlozen factor. Naarmate de technologie zich zodanig ontwikkelt
dat deze als het ware de direct produktieve rol overneemt, wordt het
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professionele aspect geabsorbeerd in een sociale realiteit c.q. de collec-
tieve organisatie van de arbeid. De arbeidstaak wordt niet langer ge-
kenmerkt door de relatie individu - materie, maar door sociaal-organisa-
torische omstandigheden. Aangezien de sociale context aan gewicht toe-
neemt voor de wijze waarop de in kwalitatief opzicht sterk veranderde
inhoud van de arbeid wordt uitgevoerd kan volgens Touraine dan ook
worden gesteld

'que le nouveau systdme de travail, parce qu'il est technique,
est entidrement social' (40).

1. Een  van de centrale hoofdconclusies die Touraine uit zijn studie dan ook
  trekt is, dat binnen eenzelfde technische situatie zeer diverse verhoudin-

  gen
kunnen ontstaan al naar gelang onder andere het bestuursregiem van

de onderneming en de houding van de werknemers:

'L'ouvrier surveillant peut-6tre enfermd dans des t&ches sim-
ples, ne supposant aucune compr6hension des probldmes tech-
niques  de la production;   il  peut au contraire  etre  associd  aux
techniciens, instruit, guidd par eux; il peut acomplir mdcani-
quement sa tache ou au contraire faire preuve d'initiative et
prdcdder meme les techniciens dans la voie des innovations. Ces
divers dventualitds sont lides (...) 21 1'6tat des relations hu-
maines et des relations industrielles, donc & des facteurs so-
ciaux' (41).

1 Kortom: de technologische setting legt geen uniforme en dwinlende orga-
nisatorische condities aan-de arbeid  op.  Hiermee wordt Touraine een  van

i de eerste pleitbezorgers   van   wat   aan de overzijde   van het Kanaal   onge-
veer tegelijkertijd wordt geboekstaafd als 'organisational choice' (42).

Wanneer we nu de redeneertrant van Touraine wat vereenvoudigt sa-
menvatten dan luidt deze ongeveer als volgt: De technologie heeft on-
danks zijn specifiek maatschappelijke en econornische inbedding een niet
te vermijden consequentie voor de aard en de inhoud van de arbeid.
Naarmate de technologie van de arbeid geen direct produktieve betekenis
meer heeft, wordt de wiize waarop deze arbeid wordt uitgevoerd en
georganiseerd als ook de betekenis die aan de arbeid wordt toegekend
bepaald door de aard van de sociale verhoudingen en breekt als het ware
'de maatschappij' door het technologisch determinerende omhulsel heen.

In de commentaren die eerder de revue zijn gepasseerd wordt een-
zijdig de klemtoon gelegd op het eerste gedeelte van zijn redenering en
wordt over het hoofd gezien dat zijn benadering juist bedoeld is om een
tegenwicht te bieden voor die opvattingen die met de evolutie van de
technologie een niet door de samenleving beinvloedbare invariante sociale
'uitkomst' voorspellen.
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Adc
Degenen, die de studie van Touraine beschouwen als de uitdrukking

van een idee6nwereld, waarin houdingen, bewustzijn en gedrag van werk-
nemers als een passief en reactief bijprodukt van een zogenaamde objec-
tieve situatie worden waargenomen, hebben blijkbaar onvoldoende in de
gaten, dat het onderzoek daarover absoluut niet handelt. De centrale
thematiek is geconcentreerd  op het achterhalen van verbanflai- -tuhen
een aantal als 6bjectief te benoemen arbeidsaspecten, namelljk tussen
technologie en de aard en inhoud van de uitvoerende arbeid ('les aspects

professionnels'). Aangezien echter de inhoudelijke structurering   van   de
arbeid 66n van de vele determinanten is voor het gedrag en houding van
werknemers ligt het voor de hand te veronderstellen dat de verandering
in technologische setting doorwerkt op de zogenaamde subjectieve keer-
zijde van de objectieve arbeidssituatie. Wanneer deze mogelijkheid wordt
ontkend zou daarmee een van de belangrijkste theojetische peilers onder
de arbeidssociologie worden weggeslagen. In de stuflf  DullaiDe wor-
den dan ook herhaaldelijk verwijzingen in deze ricnting gedaan en wor-
den mogelijke verbanden vastgesteld tussen het karakter van de arbeid
in een bepaalde technologische fase en de dominante trekken in de con-
figuratie van het werknemersbewustzijn. Zelfs wordt door hem de intri-
gerende vraag opgeroepen of het een en ander zelfs geen verregaande
implicaties kan hebben voor de vorm en politiek van de arbeidersbewe-
ging

'Comment ne pas deviner un rapport entre une piriode ou do-
mine la phase A et le Trade-Unionisme ou le syndicalisme de
m6tier? Comment ne pas voir aprds un syndicalisme de la pure
phase B, syndicalisme d'opposition au systdme dconomique et
social comme l'organisation informelle s'oppose A l'organisation
formelle un syndicalisme intdgrd A la vie de l'enterprise, cor-
respondant aux possibilitds de la phase B et aux exigences de
la phase C et dont le syndicalisme sovidtique est un exemple
extreme?' (43).

Echter om van hieruit de conclusie te trekken, dat Touraine daarmee in
een simpele 'a-sociologische behaviouristiek' vervalt gaat veel te ver.

Allereerit--6mdat  dit soort relaties wordt gepresenteerd  niet in termen
van ciddliWit maar in termen van opvallende correspondenties. Wanneer
dit door hem niet als zodanig zou zijn opgevat blijft het een onverklaar-
bare zaak waarom hij zich bijvoorbeeld in en na deze publikatie niet A
la Blauner tevreden heeft gesteld met het simpelweg verzamelen van
empirische data met betrekking tot de houding en het bewustzijn van
werknemers in onderscheiden technisch opgetuigde arbeidsmilieus  (44).  In
plaats daarvan heeft hij juist zijn volle aandacht gewijd aan de ontwik-
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keling van een geschikte methode die het toestaat verbanden te constru-
eren  tussen de technflogisclid  evohitie  en  de  trandformatie  van  het
werknemersbewustzijn,/Vervolgens wordt over het hoofd gezien, dat in
zijn studie de techn logie nergens als direct gedrags- of bewustzijns-
enererende-factor WBrdt gehanteird. Wanneer er over houdingen en der-
gelijke van werknemers wordt gefBrolien, 'wordt  dit geplaatst binnen  het
arbeidssysteem in zijn totaliteit. Zo wordt bijvooibdeld de conflictuele
aard -van het werknemersgedrag tijdens fase B niet gerelateerd aan de
deprivaties die werknemers ervaren binnen de technologische setting als
zodanig. Dit wordt daarentegen als resultaat beschouwd van binnen het
arbeidssysteem opererende tegengestelde sociale logica's.

Tenslotte - en dit wordt welhaast overbodig dit nog eens te poneren
- is de studie er juist op gericht aan te tonen, dat naarmate de techniek
zich verddr ontwikkelt haar invloed op het werknemersgedrag aan domi-
nantie gaat verliezen ten gunste van sociale factoren. VBRE-dizerklaring
daarvan kan dan ook niet meer worden teruggevallen op het privilege
van 66n factor.

'Il faut analyser les rapports qui existent entre les diverses
formes de participation social - relations humaines dans l'entre-
prise, niveau et type de consommation, participation au rdgime

social, vie familiale etc.' (45).

Met deze uitspraak, waarin een van de belangrijkste impulsen voor de
ontwikkeling van zijn latere handelingssociologie verscholen zit, geeft
Touraine een inhoudelijke opvulling aan de these van 'la vie compldte'
van Friedmann, zonder daarbij in diens cultuurpessimistische optiek te
verzanden dat de technologie het maatschappelijke leven aan zich on-
dergeschikt maakt.

1.3.3. Een eendimensionele benadering

In het bovenstaande hebben we aangegeven dat de benadering van Tou-
raine de theoretische en maatschappelijke complexiteit van de technolo-
gische ontwikkeling als vertrekpunt neemt. Op alle drie niveaus, die we
binnen de technologisch-deterministische benadering hebben onderschei-
den is aangetoond, dat Touraine een daaraantegengestelde theoretische
positie claimt. De technologie wordt principieel als maatschappelijk endo-

geen fenomeen aangemerkt, dat noch tot universele sociale gevolgen
aanleiding geeft en dat noch tot de allesbepalende kracht wordt uitge-
roepen voor de subjectieve belevingswereld en de sociale (arbeids)ver-
houdingen. Alleen in de assumptie, dat de technologie in instrumentele
zin door een eigen interne rationaliteit wordt gekenmerkt met universele

consequenties voor de aard en inhoud van de arbeid, is er sprake van
een afgezwakte vorm van determinisme. Dit heeft uitsluitend betrekking
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op een aantal instrumenteel-objectieve samenhangen, dat op zich geen
enkele dwingende conclusie toestaat over de daaraan te verbinden sociale
gevolgen.

Desondanks raken we hiermee nu aan een paradox die in het latere
werk van Touraine te ontdekken valt en waarvoor de kiem in deze studie
is gelegd; een paradox overigens, die door ons eerder als idn van de
dominante trekken van de Franse arbeidssociologie in haar algemeenheid
is aangewezen. Ook bij Touraine - als een van de belangrijkste 'uitbou-
wers' van de door Friedmann aangereikte grondslagen van de arbeidsso-
ciologie - is een zekere discrepantie te constateren tussen de rijpheid en
doordachtheid van de theoretische reflexie en de uiteindelijke welhaast
eenzijdige empirische uitwerking en toepassing. Zoals we hebben gezien
is het ABC-denkschema ingebed in een veel bredere wetenschappelijke
beschouwing waarin, om het maar eens zo te stellen, in principe reke-
ning wordt gehouden met alle mogelijke theoretische 'ins en outs'. Het
te bestuderen onderwerp wordt in zijn volle sociologische complexiteit
geplaatst en zo wordt bijvoorbeeld als een essenti6le theoretische hoek-
steen de samenhang tussen sociaal-economische structuurkenmerken en de
industrieel-technische ontwikkeling aangewezen. Of om het in meer
marxistisch getinte en in dit geval inderdaad verhelderende terminologie
te stellen: het ABC-schema van Touraine is geilnt op het idee, dat de
ontwikkeling van produktiekrachten (in dit geval de technologie) niet los
mag worden beschouwd van de aard en de wijze waarop de produktiever-
houdingen zijn georganiseerd.

In de concrete empirische toepassing van dit centrale theorema wordt
deze samenhang echter uitsluitend genoemd, maar niet daadwerkelijk
uitgewerkt. Vanuit het argument, dat het niet om een verklarende studie
handelt, concentreert het onderzoek zich uitsluitend op de ontwikkeling
in produktietechniek sec en wordt verder van deze omgevingsrealiteit
geabstraheerd. Deze eerste studie kan men moeilijk verwijten dat aan
deze complexe thematiek onvoldoende recht wordt gedaan. Tenslotte
behoeft niet altijd alles tegelijkertijd te worden gedaan. Wat wel een
opvallend en eigenlijk een vreemd gegeven is, dat Touraine ondanks de
erkenning van deze 'dubbele theoretische realiteit' van dit probleem-
gebied, deze studie ook daarna niet heeft aangevuld met een substanti6le
analyse van het sociaal-economische (machts-)verhoudingencomplex zowel
op maatschappelijk als ondernemingsniveau. In het bijvoorbeeld onderzoe-
ken hoe binnen verschillende ondernemingsregiems ondanks een identieke
technologische setting, de aard van de aldaar aanwezige sociale verhou-
dingen tot verschillende typen van arbeidsmilieus voert, zou niet alleen
meer relief aan deze studie gegeven kunnen hebben, maar het zou ook
de definitieve 'nekslag' hebben betekend voor iedere poging tot techno-
logisch-deterministische interpretatie. In plaats daarvan is hij zelf in de
'eendimensionaliteit' blijven steken, welke hij eerder als een grote theo-
retische tekortkoming in de studies van Friedmann heeft aangewezen.



89

De oorzaken daarvan kan men meer algemeen zoeken in de aard van
het toenmalige maatschappelijke thematiseringsproces (Diill),  in  de  spe-
cifieke vooral op de vervreemding en niet op de uitbuiting gerichte Marx
interpretatie (Pollak) of in het gebrek aan economische achtergrond
(Rose) bij de eerste generatie na-oorlogse Franse arbeidssociologen (46).
Van meer direct belang is de doorwerking van de benaderingswijze van
Friedmann op de 'jonge' Touraine en die zijn hele verdere theoretische
en empirische ontwikkeling zal blijven kleuren.

Zoals we in het vorige deel hebben gezien, wordt de studie van dit
probleemveld door Friedmann voornamelijk op het niveau gebracht van
een historische reflexie van transformatieprocessen op macro-niveau. Alle
andere tekortkomingen daargelaten is het meest opvallende binnen deze
benadering, dat de onderneming als zelfstandige analyse-eenheid nogal
werd veronachtzaamd. In het direct pogen de technische ontwikkeling in
de arbeid te verbinden met een maatschappelijk transformatieproces ging
men voorbij aan het bestaan van economische instituties 'welke mediliren
tussen de globale tendenties van industri6le ontwikkeling en ontwikkelin-
gen   binnen het arbeidsproces'   (47).   Het is juist   op dit niveau   dat   de
invloed van sociaal-economische verhoudingen (met de daarin verborgen
belangen en strategie6n) op de uiteindelijke vormgeving van de arbeids-
situatie kan worden verhelderd.

    De studie van Touraine past duidelijk in het analysestramien, waarin
tot brandpunt van empirisch onderzoek de technisch-industri6le ontwik-
keling als zodanig wordt gekozen en niet het sociaal-economische ver-
houdingencomplex waarbinnen deze evolutie plaatsgrijpt. Wanneer men
vanuit deze wetenschap de studie van Touraine beoordeelt, komt bijna
automatisch de vraag op of Touraine niet teveel gedreven is geweest
Friedmann binnen zijn eigen eendimensionale perspectief als het ware
theoretisch te 'verslaan'. Door aan te tonen dat ondanks de specifieke
aard van de maatschappelijke en economische verhoudingen de technolo-
gische ontwikkeling toch niet automatisch tot identieke arbeidsmilieus
voert en dat bovendien de sociale verhoudingen ten opzichte van de
technologie aan importantie winnen, wordt de benadering van Friedmann
ondergraven binnen eenzelfde eendimensionale perspectief. Deze theore-
tische weerlegging is blijkbaar de belangrijkste intentie van het onder-
zoek en vormt een andere reden waarom Touraine min of meer zelf
gevangen blijft binnen de tekortkomingen van het Friedmanniaanse ana-
lysekader. De studie blijft daardoor ondanks de verderrijkende theo-
retische pretenties in een maatschappelijk en theoretisch vacuum hangen
en kan bij de oppervlakkige lezer al snel het idee van een determinis-
tische redeneertrant doen postvatten. Vervolgens kan men zich afvragen
of daardoor:
a. de door hem vastgestelde samenhangen weI op een deugdelijke empi-

rische basis berusten en of
b. de centrale conclusie niet een zekere inconsistentie vertoont met de

theoretische uitgangspunten.
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Ad a.
Het door Touraine uitgevoerde onderzoek is voornamelijk gebaseerd

op observaties binnen afdelingen waarin met diverse technieken wordt
gewerkt. Dit wordt aangevuld met een rationele extrapolatie in de toe-
komst van waargenomen verbanden. Door het niet plaatsen van deze
ontwikkelingen binnen de concrete economische en sociale verhoudingen
en de veranderingen die daar in de loop der tijd zijn opgetreden kan
Touraine in feite niet hard maken, waarom deze technische ontwikkeling
zich volgens de door hem vastgestelde principes zal blijven ontwikkelen
en of de gevonden samenhangen wel aan de zogenaamde interne techni-
sche dialectiek kunnen worden toegeschreven (48).

Vervolgens doet het probleem zich voor dat binnen een dergelijk
analysekader de technologiefactor weliswaar onbedoeld maar bijna on-
vermijdelijk de status verwerft van onafhankelijke en verklarende varia-
bele. Een gevolg, dat in directe tegenspraak staat met hetgeen de theo-
retische achtergrond doet vermoeden en dat zoals we zullen zien tot een
fundamenteel en onopgelost onderzoekstechnisch dilemma zal voeren in
zijn latere studies.

Ad b.
Door het niet in de analyse betrekken van de sociaal-politieke di-

mensies vertoont de analyse verder een zekere theoretische inconsisten-
tie. Vanuit de erkenning van de maatschappelijke endogeniteit van de
technologie als theoretisch vertrekpunt stelt Touraine echter dat de
maatschappelijke dimensie pas tot volle ontplooiing kan komen in de
meest geavanceerde technologische fase. Pas als de techniek op een hoog
niveau staat zijn de materiule voorwaarden vervuld dat de sociale ver-
houdingen zich aan de verstikkende en dwingende autonomie van de
technologie kunnen ontworstelen. In feite is dit een simpele omkering
van de uitkomsten van de veronderstelde maatschappelijke uitwerking van
de zogenaamde autonome logica van industri6le ontwikkeling. Waar Fried-
mann, Aron en later Dunlop/Kerr e.a. de technologie van in eerste in-
stantie sociaal gestuurde naar een maatschappelijk onbestuurbare kracht
zien ontwikkelen, draait Touraine deze redenering precies om (49). Van-
uit kennissociologisch oogpunt kan men de vraag opwerpen of daarmee in
de studie van Touraine niet een uitgesproken wetenschapspolitieke doel-
stelling verborgen zit. In het aantonen dat de sociale verhoudingen voor
de produktie een steeds belangrijker en meer doorslaggevende rol gaan
vervullen wordt min of meer tevens aangegeven, dat de (arbeids)sociolo-
gie binnen een geYndustrialiseerde samenleving een relevante en zelfs
onmisbare wetenschap is. Maar afgezien daarvan, de hoofdconclusie van
Touraine toont in optima forma de beperkingen aan van het eendimensio-
naal perspectief, waarin Touraine zichzelf begeeft. Hiermee is in feite de
basis gelegd voor een methodologisch en theoretisch dilemma dat welis-
waar op een ander abstractieniveau later opnieuw in zijn handelingsso-
ciologie zal verschijnen.
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1.3.4. De eerste kiemen van een handelingssociologie

Met het bovenstaande komen we terecht bij de hoofdintentie van dit
hoofdstuk: het opsporen hoe met deze studie een bodem is gelegd voor
de ontwikkeling van Touraines historische handelingssociologie.

a. Allereerst wordt met deze studie in feite de koers vastgelegd voor de
richting waarin het onderzoek van Touraine zich verder zal gaan
bewegen. Vanuit de vastgestelde objectieve samenhangen tussen tech-
niek en arbeid richt zijn belangstelling zich op het bestuderen van de
implicaties die deze hebben voor de houding en bewustzijn van werk-
nemers en op de organisatorische setting waarbinnen arbeid plaats-
vindt. De poging om deze drie thema's binnen een theoretische een-
heid te systematiseren vormt in wezen de substantilile kern van zijn
handelingssociologie.

b.,Daarnaast verbergt het ABC-schema van technische ontwikkeling een
grondmodel van analyse dat in zijn handelingssociologie op een hoger
abstractieniveau min of meer letterlijk wordt herhaald.

c. Vervolgens is de centrale hoofdconclusie uit dit onderzoek het uit-
gangspunt  voor  een  van  dd  field<-dntrale  theprema'e  binn/R-zijn

thandelingBsociolo*ie.  Deze .holldt in dat pas als de technisch-indus-
.t' trilile ontwikkeling voldQende. ver is -ve-o_r_Egls 41 6ilen dE-f#Relijkheid

f bestaat dat de maatschappij op eigen sociale kracht aan zichzelf vorm
4 kan geven. Dit idee is de sleutel tot zijn handelingssociologie als

tegenwicht voor een systeembenadering waarin de ontwikkeling van de
sociale verhoudingen teveel als een restsom van niet-sociale determi-
nanten wordt waargenomen.

d. Tenslotte neemt deze eerste studie vooral de macro-sociale evolutie
als referentiepunt. Het doordenken van de richting van maatschappe-
lijke evolutie zal ook het concentratiepu t van zij-n handelingssocio-

logie worden. Daarmee is in feite al in een vroeg stadium vastgelegd
dat zijn proeve tot theoretisch herontwerp van de sociologie zich niet
zal ontwikkelen tot een 'actorensociologie' maar tot een handelingsso-

ciologie op geaggregeerd niveau, waarin de 'maatschappij' als de be-
langrijkste historische actor zal gaan optreden.

1.3.5. De actualiteit van het dialectisch evolutieschema

Voordat we concreet op deze ontwikkeling zullen ingaan nog een enkele

opmerking over de actualiteit van deze eerste studie binnen de huidige
discussie omtrent de relatie technologie en ontwikkelingen in de arbeid.
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Binnen de arbeidssociologie vormt het triangulair probleemveld tech-
niek, organisatie en arbeid(smarkt) langzamerhand het belangrijkste on-
derzoeksgebied. Vooral onder invloed van een zich als kwalitatief nieuw
aandienende automatiseringsgolf, welke praktisch geen enkele arbeids-
soort meer ongemoeid lijkt te laten, werpt men zich vandaag de dag
weer met hernieuwde energie op dit als inmiddels klassiek te bestempelen
probleemgebied. Enkele uitzonderingen daargelaten, is het in de recente
puUikaties_rond dit_onderwerp-inmiddels gemeengoed geworden  de  maat-
schappelijke endogeniteit van technische en organisatorische ontWiklielin-
gen in de arbeid als uitgangspunt te nemen en de uiteindelijke v6rmge-
ving 96n de arbeidsplaats als de resultante van sociaal gestructureerde
strategiefn te beschouwen   (50). De .studie van Touraine   kan   *Fat   dit
beireft als een duidelijke voorloper en wegbereider worden aangemerkt
voor de paradigmatische ommekeer die zich nu in het terechte verzet
tegen het technologisch determinisme heeft doorgezet. Opvallend is ech-
ter, dat zich onder invloed van neo-marxistische concepties zich langza-
merhand een nieuyke en vaak niet uitgesproken vorm van determinisme
ontwikkelt: een determinisme welke nu niet ingebed wordt in de techno-
logie als zodanig, maar verankerd wordt in een als wezenlijk onveran-
derlijk gepostuleerde sociaal-economische structuur. De rationele logica
van de technologie lijkt te worden ingewisseld  voor de irrationele -logica
van het kapitalisme. Ook hier wordt aangenomen dat de ontwikkeling en
toepassing van techniek en organisatie slechts 66n voorgestructureerde
handelingsmodaliteit zou kennen en die ipso facto geen variabiliteit in
sociale verhoudingen zou toelaten (51). Ondanks een naar een hande-
lingssociologisch 'riekend' begrippenkader dat hier en daar wordt ten-
toongespreid (met termen als actoren, strategie6n en dergelijke) wordt
het maatschappelijk spel van actie en reactie onvermijdelijk in een gede-
termineerd keurslij f geplaatst.

De sociale act6ren lijken wat dit betreft op toneelspelers binnen een
klassiek Grieks treurspel, die zonder invloed te hebben op het decor, de
spelregels en de dialoog ook niet in staat zijn het uiteindelijk voorge-
structureerde noodlot van zich af te wenden. Het is dan ook niet ver-
wonderlijk dat in veel recente studies een zelfde soort pessimisme A la
Friedmann rondwaart;  zij  het wel vanuit een fundamenteel tegengestelde
optiek. De ontwikkelingen in de industri6le arbeid worden ook hier on-
vermijdelijk waargenomen in termen van een voortgaande lineaire decom-
positie en homogenisatie van eertijds gekwalificeerde en autonomie mo-
menten bezittende arbeid. Ondanks een verandering in theoretisch per-
spectief lijkt dit niet tot fundamenteel andere en nieuwe empirische
constateringen te leiden. Waar binnen de ene benadering de sociale ver-
houdingen onder de dwingende vigeur worden geplaatst van het tech-
nologisch imperatief zo wordt binnen het zich als oppositioneel presen-
terende perspectief het sociale gebeuren ondergeschikt gemaakt aan het
structureel geweld van de in laatste instantie economisch bepaalde pro-
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duktieverhoudingen. Uiteindelijk blijkt dat de ontwikkelingen en de aard
van de sociaTe verhoudingen als het ware door niet-sociale krachten zijn
gepredestineerd. Men kan zich onderhand afvragen, of daarmee in feite
niet de bodem wordt weggeslagen onder het bestaansrecht van deze
zelfstandige sociologische deeldiscpline.

Deze eerste studie van Touraine kan als een voortijdige maar nog
immer actuele waarschuwing worden beschouwd tegen de ontwikkeling die
binnen de arbeidssociologie op dit terrein heeft plaatsgevonden en die,
gezien de padstelling waar het onderzoek min of meer terecht is geko-
men, opnieuw - zij het wat laat - gehoor lijkt te vinden (52).

Allereerst kan men zich met Touraine blijven afvragen of de heden-
daagse onderzoekers de ontwikkelingen in de arbeid niet te veel onbe-
wust blijven beoordelen met behulp van onveranderlijk en aan de am-
bachtelijke arbeid ontleende evaluatiecriteria. Ondanks de methodische
twijfels die de studie van Touraine hier en daar oproept is een van de
meest sterke en aansprekende punten juist gelegen in het beargumente-
ren dat zich parallel aan de technische ontwikkeling fundamenteel kwa-
litatief van elkaar onderscheiden sociale realiteiten in de arbeidssituatie
voordoen. Dat de technologische ontwikkeling verbonden is met de crea-
tie van totaal nieuwe arbeidssystemen is een denkbeeld dat in het hui-
dige onderzoek nauwelijks wordt opgepakt. Teveel lijkt men te gefixeerd

op de verandering in arbeidskwalificatie sec. Hierdoor verzandt men al
snel in een negatieve becommentaridring en sluit men zich af voor de
mogelijkheid dat het arbeidssysteem in zijn totaliteit niet per se een
identieke ontwikkeling behoeft te doorlopen en niet op basis van dezelf-
de onveranderlijke criteria kan blijven worden beoordeeld. Tenslotte kan
in dit verband gewezen worden op het maatschappelijk 'open' karakter
van de analyse van Touraine. Open in die zin, dat Touraine niet uitgaat
van een eenzijdig bepaalde gedetermineerdheid in de ontwikkeling van de
arbeid. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit open karakter als een
van de belangrijkste kritiekpunten op deze studie naar voren is gebracht
door  commentatoren die juist het tegendeel beweren   (53). Dit heeft  als
mogelijk nadeel, dat de studie voor onderscheiden interpretaties open
staat. Daar staat tegenover dat de benadering van Touraine juist de
ruimte vrijmaakt om concreet te gaan onderzoeken hoe sociale factoren
op de vormgeving van de arbeidssituatie inwerken.

Recent comparatief onderzoek o.a. van Maurice, Gallie, e.a. lijken wat
dit betreft Touraine ongeveer dertig  jaar   na dato gelijk te geven   (54).
Ondanks een identieke techn616gische setting en wat de kern betreft
uniform karakter van macro-economische produktieverhoudingen blijkt de
organisatie van de arbeid en de daarmee verbonden sociale verhoudingen
een opmerkelijke variabiliteit ten toon te spreiden. Zonder zelf concreet
empirisch onderzoek  in deze richting te hebben ondernomen  is in _de
benadering van Touraine rond het„prgbleemveld technologie en arbeid al
de erkenning vervat dat het sociale gebeuren een zelfstandige identiteit
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bezit (of, om in lijn te blijven met de tot nu toe gehanteerde terminolo-
gl.e.'--een  Se--13ica) die om een oorspronkelijke reflexie vraagt. In
wezen betreft dit de vraag van wat nu eigenlijk verstaan moet worden
onder sociologie als zodanig. Zonder al te veel vooruit te lopen op de
komende hoofdstukken wordt Touraines antwoord bepaald door het in-
zicht dat voor de verklaring van het sociale gebeuren geen enkel beroep
kan worden gedaan op zgn. 'meta-sociale garanten'; een inzicht waarvoor
in rudimentaire vorm al de kiem in deze eerste studie te ontdekken valt.
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HOOFDSTUK 2

HANDELINGSSOCIOLOGIE OP 'MIDDLE-RANGE' NIVEAU ALS
TUSSENFASE

2.1.  Deomslag naar een actoren perspectief

In het voorgaande hoofdstuk is beklemtoond, dat het empirisch onderzoek
naar de technische evolutie in de arbeid reeds de eerste kiemen bevat
van een handelingssociologische ori6ntatie op macroniveau. Dit neemt
niet weg, dat in de Reriode 1955-1965 (het jaar waarin zijn_Sociologie de
l'Action het levenslicht ziet) Touraine een aantal publikaties laat ver-
schijnen, dat eerder onder de noemer kan worden gebracht van een
actorensociologie of van een handelingssociologie op 'middle-range' ni-
veau (1). De theoretische- en methodische referentiepunten van het
'actionalisme', zoals dit zich in deze pennevruchten ontvouwt, situeren

zich nog niet zo uitdrukkelijk op macro-sociologisch niveau en hebben

nog niet de pretentie het sectoraal-theoretische plafond van de arbeids-

sociologie te overstijgen. Waar Touraine in zijn 'Sociologie de l'Action'
in intellectueel debat treedt met 'grand theorists' als Marx, Weber en
Parsons en zijn benadering een plaats poogt te geven binnen stromingen
als Marxisme, functionalisme en structuralisme, blijft de discussie in deze

periode wat meer 'down to earth'. Als belangrijkste gesprekspartners

, treden Taylor, Mayo en Seeman op; het handelingssociologische perspec-

'  tief verschijnt daardoor als een reactie op toendertijd binnen de arbeids-

sociologie dominerende praktijk-theoretische stromingen als 'human-rela-

tions', socio-techniek en technisch behaviorisme. Vooral onder invloed
van Friedmann heeft Touraine zich van het begin af aan fel gekant
tegen de wijze waarop met name binnen de Amerikaanse bedrijfssociolo-

gie de arbeidsproblematiek werd behandeld of beter niet werd behandeld.
Aanstoot werd daarbij onder meer genomen aan de reductie van de ar-
beidsproblematiek tot persoonlijke aanpassingsproblemen, de scherpe

dichotomisering tussen onderneming en maatschappij, de loskoppeling  van

ontwikkelingen in de arbeid en werknemersgedrag en niet te vergeten
het als manipulatief-therapeutisch beoordeelde karakter van een weten-

schap, vooral gericht op beheersing en aanpassing van het werknemers-

gedrag aan door het management geformuleerde ondernemingsdoelstellin-
gen.

Deze elementen stonden haaks op de principes die Friedmann als
systematiseringsgrondslag voor de Franse arbeidssociolpgie met succes

aanreikte. Begrippen als 'unitd du travail' en 'la vie compl&te' waren
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weliswaar versimpelde maar desalniettemin aansprekende wetenschappe-
lijke 'slogans', waarmee uitdrukking werd gegeven aan de complexiteit en
meerdimensionaliteit van het arbeidsgebeuren. De arbeidssituatie diende
in zijn maatschappelijke samenhang bestudeerd te worded 'en ·er- mocht
zeker geen analytische wig worden gedreven tussen het leven binnen en
buiten de bedrijfsmuren. Bovendien zocht de Franse arbeidssociologie
vanuit een 'ouvrieristische' maar daarom niet minder normatieve oriiinta-
tie, juist zoveel mogelijk aansluiting met de leefwereld en belangen van
de industriearbeiders.

In dit laatste kenmerk lag tevens een duidelijke impuls om in het
onderzoek de belevingswereld van de arbeiders als centraal uitgangspunt
te gaan hanteren. Via onderzoek naar houding en gedrag van werknemers
in de concrete arbeidssituatie, werd dan ook niet gestreefd via interven-
ties een bijdrage te leveren aan het interne managementbeleid maar
eerder een ondersteuning te bieden aan de 'revendicatie'-politiek van
werknemers en vakbonden. Vanuit deze optiek werden werknemers in
eerste instantie aangesproken   in hun hoedanigheid -van-Falariesi;   van

- , . ,1 maatschappelijke actoren opererend binnen deii-(166FGTKn*enconflicten

il- c.
I getekend handelingsveld. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat men

» I argwanend stond tegenover benaderingen, die ofwel het gebeuren binnen
6 tt,\11     1 de onderneming   uit zijn maatschappelijke voegen lichitdn, ofwel   het

 werknemersgedrag puur als een reactieve reflex beschouwden op de tech-
nische en organisatorische gegevenheden in de arbeidssituatie.

Het actorenperspectief bood hieraan een duidelijk tegenwicht. Sociale
entiteiten als bijvoorbeeld ondernemingen, werden niet alleen als collec-
tieve artefacten van doelgericht menselijk handelen opgevat, maar het
bood bovendien uitzicht de eenheid en meerdimensionaliteit van het
menselijk handelen in hun volle theoretische glorie te herstellen. Anders
gesteld; ook het werknemersgedrag mocht niet worden gereduceerd tot
een passieve aanpassing aan situationele interne arbeidsdapecten maar
diende te worden bestudeerd vanuit een zingeving, die ook de werknemer
vanuit een totale maatschappelijke ervaring aan zijn handelen toekent.

Een andere niet onbelangrijke impuls voor de methodische omslag
naar een actorensociologie, was gelegen in het karakter van de onder-
zoeksopdrachten. Het Franse arbeidssociologisch onderzoek in de vijftiger
en zestiger jaren werd voornamelijk gestimuleerd door internationale
organisaties als de EGKS en de OECD (met name de Agence Europienne
de Productiviti). Binnen het kader van de produktiviteitsbevordering
binnen de aangesloten lidstaten werd door deze organisaties de technolo-
gie-ontwikkeling in de kolen- en staalindustrie als het centrale
probleemveld aangewezen. Vooral de houding van werknemers ten op-
zichte van technische veranderingen in de werksituatie werd als een van
de meest doorslaggevende factoren beschouwd voor economische ontwik-
keling en groei. Het onderzoek was er vooral op gericht om via studie
naar houdingen van werknemers de condities op te sporen welke werkne-
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mers er toe zou bewegen veranderingen te accepteren. Of zoals Solomon
Barkin het bij een onderzoeksopdracht aan Touraine formuleerde:

'Aux responsables de la formulation et de l'application d'une politique
active de la main-d'oeuvre incombe donc l'obligation de concevoir des
politiques, des programmes, des services et des aides capables de
transformer des attitudes n6gatives ou hostiles en attitudes positives
et activement consentantes.... Aussi   bien les auteurs des innovations
que les responsables des politiques doivent avoir une parfaite connais-
sance des manidres de voir et de penser des travailleurs A 1'6gard des
changements ainsi que des moyens de susciter des attitudes et un
compartement favorables qui s'offrent A eux' (2).

Hoewel uit deze belangstellingensfeer een instrumentele onderzoeksori6n-
tatie spreekt, waarin de sociale gevolgen van technische ontwikkeling
voornamelijk worden opgevat als een aanpassingsprobleem voor werkne-
mers, bevorderde dit wel de bevoorrechting van de subjectieve dimensie
in empirische analyses (3). H«_ npa Sjngs--ermogen  van de werknemers
werd als het grote probleemveld voor een snelle modernisering van de
industrie beschouwd. Hun houding ten opzichte van technische innovaties
verscheen als de te onderzoeken cruciale factor, hetgeen methodisch
goed aansloot bij de subjectivistische grondslag van de actorensociologie.

Het neemt niet weg dat de orilEntatie van waaruit dit onderzoek werd
gepropagandeerd daarmee in schril contrast stond. Het theoretische en
kritische peil van de Franse arbeidssociologie - en niet te vergeten de
intensiteit van de sociale conflicten in de Franse bedrijven - verhinderde
al spoedig dit complexe probleemveld te versimpelen tot de vraag naar
positieve en negatieve reacties van werknemers op technische verande-
ringen (4). Volgens Diill  ligt  hier  een  van de belangrijkste redenen  waar-
om de aanvankelijk toonaangevende rol van de Franse onderzoekers
binnen de internationale discussie toenemend ambivalent werd en dien-
overeenkomstig afzwakte   (5). Maar afgezien daarvan: niet onvermeld
moet blijven, dat deze subjectivering in probleemstelling een goede gele-
genheid bood om voor die tijd geavanceerde sociologische onderzoekstec-
hnieken op grote schaal toe te passen. Dit waren voornamelijk subjec-
tieve onderzoeksmethoden, die juist weer binnen het actorenperspectief
worden gepriviligeerd. Hierdoor raakte het arbeidssociologisch onderzoek
zelf in een proces van modernisering en verdere verwetenschappelijking,
waarin op den duur de neutrale en objectieve toepassing van onderzoeks-
technieken een meer doorslaggevende rol ging vervullen dan de emotio-
neel-politieke verbondenheid met de arbeidersklasse. Hiermee werd de
basis gelegd voor de kritiek die aan het einde van de zestiger jaren op
de toen inmiddels gevestigde arbeidssociologie losbarstte en welke vooral
betrekking had op het latent technocratische karakter van veel in op-
dracht uitgevoerd onderzoek.
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Is in het bovenstaande een aantal redenen van zeer uiteenlopende aard
genoemd, waarom het actorenperspectief zich aan het einde van de vijf-
tiger jaren in Frankrijk op de voorgrond plaatste, daarmee wil niet
gezegd zijn, dat er binnen de arbeidssociologie een systematische for-
mulering van een handelingssociologisch perspectief als het ware 'klaar
lag'. Juist binnen deze deeldiscipline heeft het lang geduurd voordat een
dergelijk perspectief als methodische leidraad voor empirisch onderzoek
werd opgepakt. Niet alleen de management geori6nteerdheid met de
daarin prevalerende bias ten opzichte van werknemersgedrag in de tra-
ditionele bedrijfssociologie, maar meer nog de specifieke aard van het
onderzoeksveld speelden hierin duidelijk parten. In de concrete arbeids-
situatie vallen nu eenmaal makkelijker de door techniek en organisatie
gegeven bepaaldheden in het oog. Eerder zal het idee postvatten, dat
hier sprake is van een dwingend keurslijf voor het werknemersgedrag,
dat nauwelijks enige vrijheidsmarges in het handelen toestaat, dan van
een situatie die ook door de werknemers beschouwd kan worden als de
bedoelde neerslag van hun zingevende intenties.

Binnen de arbeidssociologie lag een duidelijk terrein braak en het is
dan ook niet toevallig dat onafhankelijk van elkaar in hetzelfde tijdsge-
wricht pogingen zijn ondernomen de analytische potentie van het han-
delingsperspectief voor dit studieveld te demonstreren. Behalve Frankrijk
geldt ook Engeland als een van de theoretische trendsetters op dit ge-
bied. Waar aan Franse zijde Touraine zich langzaam maar zeker opwerkt
tot de smaakmakende 'schoolmaker': een vergelijkbare rol is in Engeland
weggelegd voor Lockwood en Goldthorpe (6). Daarbij moet worden aange-
tekend, dat hun 'orientation to work' benadering - overigens als een
toevallig bijprodukt van een veel uitvoeriger studie naar 'The affluent
worker' - binnen de arbeidssociologie een veel grotere bekendheid heeft
verworven. In de handboeken over arbeids- of industri6le sociologie
wordt meestal uitvoerig gewag gemaakt van het onderzoek van Lockwood
en Goldthorpe. Zeer sporadisch treft men daarentegen een verwijzing aan
naar Franse onderzoekers, die eigenlijk al eerder het theoretisch en
methodisch belang van het handelingssociologisch perspectief binnen deze
deeldiscipline niet alleen hadden erkend, maar ook al in een reeks van
onderzoeken concreet hadden aangetoond.

Dit neemt niet weg dat er een duidelijke parallel te constateren valt
in de achtergronden van de ontwikkeling naar een handelingssociologisch
perspectief op dit onderzoeksterrein in beide landen. Zowel Touraine als
Lockwood en Goldthorpe keerden zich tegen het latent a-sociologische
behaviourisme, dat zich in de onderzoekspraktijk van de toenmalige
dominante onderzoekscentra schuil hield. Vooral het 'Tavistock Institute'
kon worden aangemerkt als een centrum met een uitgesproken beleidsge-
richte onderzoeksbenadering. Bovendien hanteerde man aldaar een een-
duidig theoretisch en methodologisch verbindend concept - bekend ge-
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worden onder de noemer van socio-technische systeembenadering -,
welke een uitstekend fundament verschafte om in de praktijk ook daad-
werkelijk als 'change-agent' en adviseur  op te treden  (7). Deze praktijk-
gerichtheid was bij de onderzoekers van het ISST weliswaar veel minder
aanwezig. Eerder kon gesproken worden van een tweeslachtige opstelling:
ingeklemd tussen aan de ene kant een aversie tegen iedere vorm van
'managementsociologie' en aan de andere kant de hoop vanuit een be-
trokkenheid op en dienstbaarheid aan maatschappelijke modernisering
beleidsrelevant onderzoek te plegen. Dit nam niet weg dat dit instituut
met haar Engelse zuster gemeen had dat in de onderzoekspraktijk sociale
verhoudingen en -ontwikkelingen overwegend als een passieve restsom
werden begrepen van bedrijfsinterne bepaaldheden.

Voor Touraine kan daaraan nog worden toegevoegd, dat zijn keuze
voor een nieuw methodisch perspectief als een bewuste en uiteindelijk
geslaagde strategie kon worden aangemerkt om zijn onderzoekscentrum
beter te profileren en zo een eigen herkenbare plaats te geven ten op-
zichte van andere onderzoeksinstituten welke in de zestiger jaren naast
het ISST van de grond kwamen. Vanaf 1958 heeft Touraine inmiddels de
beschikking over een eigen instituut, namelijk 'Le Laboratoire de Socio-

logie Industrielle'. Onder zijn bezielende leiding werkt Touraine met,
althans in het begin, een toegewijde schare van discipelen als Maurice,
Durand, Dofny en Willener aan het toepassen en verder vervolmaken van
het handelingssociologische perspectief binnen de arbeidssociologie in
Frankrijk. Gezien de toenmalige paternalistische structuur van het we-
tenschappelijk onderzoeksbedrijf aldaar is het niet verwonderlijk dat de
concepten van Touraine tot dominant richtsnoer voor onderzoek binnen
dit instituut werden verheven. Zeker tot 1968, wanneer dit instituut door
interne tegenstellingen uit elkaar valt, kan er wat dit betreft gesproken
worden van een herkenbare Tourainiaanse school binnen de Franse ar-
beidssociologie.

In het navolgende wordt allereerst een aantal onderzoekingen, waarin
Toufamelliet-„11;indelingssociologische perspectief als methodische leidraad
hanteert kort inhoudelijk belicht. Uit de veelheid van bijdragen kiezen
we voor uitvoeriger behandeling een tweetal onderzoeken welke als
exemplarisch kunnen worden beschouwd voor zijn totale empirische acti-
viteiten in deze periode. Het gaat hier om het omvangrijke project van
de houding van werknemers ten opzichte van technische veranderingen
en het wat bescheidener opgezette onderzoek naar de invoeging van
werknemers met een agrarische herkornst in een industridle arbeidssitua-
tie. Binnen dit kader wordt eveneens stil gestaan bij een ander project
waarin de invloed van de technologische ontwikkeling op de belonings-
structuur het onderwerp vormt. Hoewel Touraine hieraan niet zelf actief
heeft deelgenomen, wordt het toch meegenomen omdat dit project is
opgezet vanuit zijn theoretisch denkkader rond de evolutie in de arbeid.
Gezien de nauwe persoonlijke verbindingen binnen de toenmalige kleine
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kring van professionele onderzoekers mag worden aangenomen dat Tou-
raine op dit onderzoek zijn invloed heeft doen gelden. Onze hoofdaan-
dacht gaat tenslotte   uit   naar een uitgebreide literatuurstudie   uit   1965,
eveneens rond het thema techniek en houding van werknemers. In dit
werk wordt namelijk een eerste theoretische systematisering gegeven van
zijn empirische onderzoeksactiviteiten in deze periode en wordt in wezen
een brug geslagen naar zijn in theoretisch opzicht meer pretentieuze
hoofdstudie 'Sociologie de l'Action', dat eveneens in hetzelfde jaar ver-
schijnt.

2.2. De empirische genese van een handelingssociologisch
interpretatiekader

Voordat Touraine de beschikking had over een eigen onderzoeksinstituut
nam hij als onafhankelijk onderzoeker op projectbasis deel aan onder-
zoekingen binnen het ISST. Als projectleider kon hij niet alleen gebruik
maken van de aldaar aanwezige faciliteiten maar ook, wat nog belang-
rijker was, een grote invloed uitoefenen op de ori6ntatie en teneur van
een aantal toonaangevende onderzoeken. Zonder overdrijving kan worden
gesteld, dat de onderzoeken waar Touraine actief bij betrokken-is_ge-
weest een meer theoretische, dan praktijk-georidnteerde inslag ver,tg911-
d fn. Bovendien fungeerden de binnen deze onderzoeken opgeworpen
vraagstellingen vaak als vertrekpunt voor een aantal trendsettende the-
ma's binnen de Franse arbeidssociologie van de 'gouden' jaren vijftig en
zestig, zoals de these van de nieuwe arbeidersklasse, de transformatie
van het werknemersbewustzijn, de rol en aard van de vakbeweging in
geavanceerde produktiesystemen etc. Voor ons is echter meer van belang,
dat zich in deze onderzoekingen toenemend een voluntaristisch aandoend
interpretatiekader manifesteerde, zonder dat dit - zo lijkt het althans-
stoelde op een van te voren weloverwogen en in al zijn finesses uitge-
dacht theoretisch, methodisch en conceptueel fundament. Zoals we nog
zullen zien lijkt dit interpretatiekader - gezien de vaagheid en concep-
tuele onhelderheid van een aantal begrippen - meer gevoed te zijn vanuit
de 'trial and error' van de onderzoekspraktijk dn vanuit heE-dreven
wetenschappelijk te ontsnappen aan de sterk aangezette beleidsinstru-
mentele ori6ntatie van veel onderzoeksopdrachten.

'Les ouvriers et le progres technique'
Dit onderzoek, onder leiding van Touraine en Reynaud uitgevoerd binnen
het ISST in de jaren 1954-1957, heeft een stroom van verslagen en pu-
blikaties opgeleverd. De openbare editie verscheen echter pas in 1966,
ongeveer 10 jaar na afronding van het onderzoek (8). Het is tevens het
eerste grootscheepse onderzoek, waarin empirische samenhangen worden
beoordeeld vanuit een handelingssociologisch paradigmadponder dat dit
als zodanig uitdrukkelijk wordt verwoord.
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In dit onderzoek is dit interpretatiekader nog algemeen en rudimen-
tair en het vertoont grote trekken met de als baanbrekend betitelde
aanzetten die Lockwood en Goldthorpe in een later stadium hebben ge-
formuleerd. Het voluntarisme schuilt in de basisassumptie, dat de houding
van werknemers ten aanzien van techniek niet uitsluitend wordt bepaald
door de objectieve veranderingen welke zij teweeg brengt in de concrete
arbeidssituatie, maar overwegend gevoed wordt door algemeen maatschap-
pelijke ori6ntaties van deze werknemers.

Bij Touraine speelt verder de wetenschapspolitieke overweging mee, dat
de arbeidssociologie zich niet dient te identificeren met studies welke
door hem worden betiteld als '1'administration de changement'. Daarin
wordt er teveel van uitgegaan, dat het gedrag van werknemers bepaald
wordt door de transformatie welke de techniek in de arbeid teweeg
brengt. BT:93fipn Aijp 54'inet name, 9Pgezet vanuit de optiek instru-
menten tl oncwikketenler aanpassing van de werknemers aan de nieuwe
situatie.

Daarbij wordt over het hoofd gezien dat

'les consdquences d'un changement ne sont jamais des donn6es
purement objectives'.

Integendeel:

'Les salarids y voient une politique de l'entreprise, des inten-
tions des cadres ou des directeurs, y lisent leurs chances
d'avenir et leurs possibilitas d'action'.

Zo is het dan ook te verwachten dat

'un changement technique ne sera pas le m6me pour les int6-
resses selon qu'ils y voient la manifestation d'une volonti de
profit, une condition de leur survie ou la promesse d'un avenir
meilleur' (9).

..

  Kortdm, het

zijn algemene maatschappelijke referentiekaders die de hou-
ding bepalen van de werknemers ten aanzien van technische veranderin-
gen op de werkvloer. Dit vanwege het feit dat de werknemers niet uit-
sluitend leden van een onderneming zijn:

'ils sont aussi des membres d'une catdgorie sociale  qui  ont  une
conscience trds vive des contraintes que fait peser sur eux la

\ condition ouvridre' (10).

Nu moet meteen worden opgemerkt, dat het onderzoek niet veel verder
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komt dan het poneren en empirisch aantonen van deze wel zeer algemene
vaststelling. Het gaat daarmee gebukt onder dezelfde theoretische
'euvels, welke  aan de beginnende actorensociologie  meer  in  haar  alge-
meenheid te onderkennen zijn geweest. Deze kunnen worden samengevat
als de problematische verhouding tussen beleving, oridntaties, handelingen
aan de ene kant en de objectieve bepaaldheden waarbinnen deze tot
gelding komen aan de andere kant. Ook in dit onderzoek wordt met
andere woorden geen duidelijk perspectief geboden op de vraag naar de
samenhang tussen beide dimensies en blijft de herkomst en dynamiek van
orilEntaties zowel theoretisch als maatschappelijk onbepaald. Het onder-
zoek vertoont daardoor ook het karakter van een onopgeloste botsing
tussen een deterministisch verklaringsschema en voluntaristische uit-
gangsprincipes   (11).   Voor een groot   deel   is dit terug te voeren   op   de

gehanteerde onderzoeksopzet welke op zich weer indicatief is voor de
methodisch onvolwassen fundering van dit handelingssociologische per-
spectief. Allereerst kunnen we opmerken, dat de wijze waarop het on-
derzoek is opgezet en uitgevoerd nauwelijks toegesneden is op de theo-
retische uitgangsprincipes. Sterker nog, de hele onderzoeksopzet privili-
geert zeer sterk de technologie als centrale en autonoom stuwende
kracht achter de vorming van houdingen van werknemers op de-werk-
vloer. Dit blijkt al meteen uit de algemene doelstelling van dit onder-
zoek.

'Elle d6crit et elle analyse comment, dans une usine siddrurgi-
que de l'Est de la France, l'installation d'un nouveau laminoir A
t61es fortes a transformd le travail des ouvriers, a touchd a
leur classification et h leurs salaires et a influencd leurs id6es
et leurs attitudes A 1'6gard du progr6s technique, des change-
ments dconomiques et de leur avenir'  (12).

 Hoe  men  het ook wendt of keert: een dergelijke formulering geeft  niet

i
direct blijk van een onderzoek, dat er op gericht wil zijn aan te tonen

1
dat houdingen niet als een passieve restsom begrepen mogen worden van
objectieve veranderingen in de werksituatie. Het onderzoek brengt dan

I ook hoofdzakelijk de subjectieve reacties van werknemers tot uiting op
0 door hen ervaren wijzigingen in het werk als gevolg van technische
1 vernieuging·.Moudingen van werknemers verschijnen daardoor noodge-

1dwongen als passieve reflex en het onderzoeksstramien komt dan ook
nauwelijks tegemoet aan de essenti6le grondpositie van een handelingss-

ociologie, waarin houdingen, zoals Diill het kernachtig formuleert, opge-
vat  worden als 'constitueringsprincipes binnen een handelingsveld'   (13).
In de onderzoeksopzet wordt de technologie als een sociaal exogene
entiteit binnengehaald en de studie voltrekt zich dan ook overwegend
volgens geijkte deterministische verklaringspatronen. Deze kunnen nau-
welijks worden aangemerkt als een geschikte methodische basis om uiting
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te geven aan een kwalitatief nieuw theoretisch perspectief. Hier moet
dan ook van een duidelijk gemiste kans worden gesproken. Zeker in een
gevalstudie als de onderhavige had het handelingstheoretische moment
veeI zwaarder kunnen worden aangezet en bijvoorbeeld kunnen worden
aangetoond, hoe technische verandering vanuit het zingevend handelen
van diverse betrokkenen wordt vormgegeven en uiteindelijk in een speci-
fieke organisatie van de arbeid neerslaat. Hier wreekt zich natuurlijk' het
feit, dat de opdrachtgevers van het onderzoek alleen maar belangstelling
hadden voor de houding van werknemers (en dan nog uitsluitend de
uitvoerende produktiearbeiders). Verzuimd.js - en dit is binnen de Franse
arbeidssociologie sowieso een blindF;lek gebleven - om andere belang-
hebbenden (met name het management) als actor binnen het onderzoek te
betrekken. Hierdoor worden technologie en arbeid welhaast mechanisch
en als abstracte lege entiteiten structuurtheoretisch op elkaar betrokken
en worden zij niet geplaatst binnen de sociale realiteit welke ook de
onderneming als specifiek handelingsveld vertegenwoordigt.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat het onderzoek niet verder komt
dan het blootleggen van de zogenaamde contradictoire aard van de hou-
ding van werknemers ten opzichte van technische verandering. Zo oorde-
len de werknemers overwegend positief ten aanzien van ervaren concrete

;jwijzigingen in het werk zelf (belasting, omstandigheden, verantwoorde-

dlijkheid e.d.) maar oordelen negatief als het gaat om verwachte lange
itermijn gevolgen op maatschappelijk en economisch niveau (groei werk-

 loosheid, daling levensstandaard e.d.). Met name dit laatste wordt be-
tschouwd als een bewijs voor het theoretische inzicht, dat basishoudingen
ivan werknemers niet wezenlijk door de technologie worden beinvloed en

|dat de houding van werknemers ten opzichte van de technologie niet
I alleen wordt bepaald door interne arbeidsaspecten maar ingebed  ligt  in
een veel breder fonds van sociale ori6ntaties.

Dit onderdeel van het onderzoek kan dan ook worden beschouwd als
een openingnaar een handelingssociolpgisch perspectief. Echter door het
niet koppelen van deze algemene oriuntaties en houdingen aan ontwikke-
lingen op de werkvloer, verschijnen deze ori ntaties op hun beurt weer
als een 'deus ex machina'; als een nieuwe onafhankelijke variabele die
zowel theoretisch als maatschappelijk niet is ingekleurd. Opgemerkt moet
worden dat de gehanteerde onderzoeksopzet zich hiervoor ook niet leent.
Het onderzoek vertrekt vanuit technisch-organisatorische procesverande-
ringen op de individuele werkplek, aangevuld met een algemeen opinie-
onderzoek over maatschappelijke en economische items. Als men er ech-
ter vanuit gaat, dat deze algemene orilEntaties hun oorsprong hebben
buiten de directe arbeidssituatie en gevoed worden vanuit ervaren tegen-
stellingen op algemeen maatschappelijk niveau dan had het onderzoek
zich ook logischerwijze op dit niveau moeten concentreren en niet op
het niveau van veranderingen op de arbeidsplaats.

Eenzelfde lacune doet zich - zij het op een ander niveau - ook voor
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in een ander grootscheeps en tot veel debat aanleiding gegeven hebbend
on-49-oek  _naar_.technische..evolutie en -beloningssystematiek    (14).    Een
onderzoek waaraan Touraine overigens zelf niet actief heeft gepartici-
peerd, maar dat wel grotendeels is opgezet vanuit zijn theoretische
denkschema's. Hoewel  dit  Ende qek  de  bedoelinhad_ de  bij  de  op-
drachtgevers aanwezige opvatfing van pen veronderstelde mechanische
relatie tussen techniek en beloning te ontk-fachten, komt het uiteindelijk
- IRede door het veronachtzamen van macro-sociale samenhangen - in
eenzelfde valkuil terecht. Met het drie-fasen schema als belangrijkste
theoretische referentiepunt, blijven veranderingen in de beloningssyste-
matiek van werknemers in laatste instantie noodgedwongen gekopp,ld aan
de veronderstelde interne logica van de technische evolutie op de ar-
beidsplaats. Zo concluderen de onderzoekers, dat stukloonstelsels binnen
geautomatiseerde produktie-eenheden hun betekenis verliezen. In geauto-
matiseerde arbeidssystemen wordt namelijk de traditionele band tussen
individuele prestatie en produktieresultaat doorgeknipt en hebben werk-
nemers geen invloed meer op het totale produktieresultaat. Bovendien
beweegt hun belangenbehartigingspolitiek zich naar hogere en meer alge-
mene beleidsgebieden van de onderneming. Binnen dit kader wordt het
vasthouden aan stukloonstelsels door het management als irrationeel en
conservatief uitgelegd. Het is de bedrijfsleiding die zo als bron van
'resistance to change' optreedt in het streven naar meer natuurlijk bij
geavanceerde technologische settings passende sociale beleidspraktijken.
Daarmee is het management zelf de belangrijkste hinderpaal voor een
grotere involvering van werknemers in het ondernemingsgebeuren.

Nu gaat het er natuurlijk niet om te ontkennen, dat er geen enkele
relatie zou bestaan tussen arbeidssituatie en beloningsvorm. Echter, door
het reductionistisch gebruik van het drie-fasen schema wordt de factor
techniek weer veel te sterk in de verklaring bevoorrecht. Dit leidt ertoe,
dat het handelingssociologische perspectief dat in het onderzoek latent
aanwezig was, uiteindelijk onder een technische gepredestineerdheid
wordt bedolven.

Technologie en organisatie worden teveel v -orgesteld-Als natuurlijke
gegevelilieden en niet als een sociale produkten van opvattingen en doel-
einden. Zo stelt Mottez zeer terecht:

'Car, en rialitd, ce n'est pas tant parce qu'il existe un certain
type de travail parcellaire que le salaire au rendement s'impose.
C'est, A l'inverse, parce qu'on considdre le salaire au rendement
comme supdrieur au salaire au temps, parce qu'on consid6re le
stimulant financier comme un mode de stimulation plus commode
ou meilleur qu'un autre, parce qu'enfin on a une certain con-
ception du travail ouvrier et des travailleurs que l'on s'efforce
d'organiser le travail de fa on parcellaire' (15).



105

Vervolgens ziet men over het hoofd, dat een belp_ningsyorm niet al-
leen een symbolische uitdrukking is van de--reIRie van de individuele
werknemer tot zijn arbeid maar meer nog de tastbare expressie van een

maatschappelijke verhouding.

'Plut6t qu'un symbole de la relation de l'ouvrier i son travail,
le mode de r6mun6ration est celui de la place que la socidtd
fait A son travail' (16).

Deze conclusie van Mottez sluit veel meer aan bij de oorspronkelijke  2.
opvatting van Touraine zelf en biedt ook de mogelijkheid om het deter-
minerende keurslijf van techniek, organisatie en beloning-te doorbreken.-

Terugkerend naar het eerste onderzoek; daarover kunnen we tenslotte
nog opmerken, dat hoewel het drie-fasen schema daarin geen uitdrukke-
lijke rol vervult - het wat thema betreft wel aansluit bij het Renault-
onderzoek. Als een echt verdiepend vervolg kan het niet worden be-
schouwd. Bedoeld wordt hier de empirische onderbouwing van de uit het
Renaultonderzoek getrokken conclusie, dat naarmate de technologische
evolutie voortschrijdt, in de attitudevormiIig bij Wei kn6mers macro-so-
ciale referentiepunten de boventoon zouden gaan voeren over interne
arbeids- of beroepsaspecten. De toetsing van dit idee heeft getuige zijn

7 voordracht op een wereldcongres van sociologie in 1956, waarin de eerste
i voorlopige resultaten van dit onderzoek werden gepresenteerd, wel in

/     aanzet een rol gespeeld. Zo stelde hij daarin onder meer:

'qul un progr6s dans la m6canisation et dans l'automatisme
correspond, au niveau meme de l'expdrience vdcue de travail
une plus grande importance des aspects 6conomiques et sociaux,
dans la formation des attitudes A 1'6gard du travail' (17).

1,    De resultaten van dit onderzoek haken nauwelijks in op deze binnen het
theoretisch raamwerk van Touraine zo-essenti#le  tlese.  Pas  met  ziin
studie over het werknemersbewustzijn lost hii deze belofte in, maar dan
heeft hij zich theoretisch al verder ontwikkeld. 1Ye notie houding als
analytisch instrument is dan allang definitief ingeruild voor die van
'bewustzijn'. Wat gechargeerd kan men stellen, dat het probleem van de
concrete determinanten van attitudevorming bij werknemers daarmee
theoretisch wordt 'ontlopen'. Houdingen van werknemers worden geagre-
geerd in de overkoepelende analytische notie van het werknemersbewust-

zijn. Vandaaruit wordt een voor de hand liggende verbinding gemaakt
met de arbeidersbeweging als noodzakelijke tussenschakel voor een ma-
cro-theoretische reflectie op maatschappelijke ontwikkeling. Vandaar, dat
ook dit onderzoek kan worden beschouwd als een onderstreping van de
teneur, dat al in een vrij vroeg stadium de hoofdaandacht van T6uraine
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eigenlijk niet zozeer gericht is op het onderzoeken van de concrete
attitude-configuraties van werknemers op de werkvloer. Deze belangstel-
ling is ondergeschikt aan die van het traceren van meer algemene be-
wustzijnsstructuren als stuwende en zingevende kracht achter de maat-
schappelijke dynamiek.

'Ouvriers d'origine agricole'
Ook dit project vormde een onderdeel van een internationaal vergelij-
kend OECD-onderzoek naar de aanpassing van werknemers met een agra-
rische herkomst aan industriearbeid (18). Zoals eerder keerde Touraine
zich ook hier tegen de dominante zienswijze van de betrokken beleidsin-
stanties rond deze problematiek. Te eenzijdig is men volgens hem ge-
orilinteerd op het achterhalen van de structurele oorzaken van de trek
van landarbeiders naar de stad en op het opsporen van factoren die de
aanpassing aan industriearbeid bevorderen of belemmeren. Met als enige
theoretische achtergrond de these van de botsing tussen twee aan elkaar
tegengestelde culturen, wordt er in deze visie impliciet vanuit gegaan,
dat het gedrag reactief situationeel wordt bepaald. Volgens Touraine is
een dergelijke benadering nauwelijks nog als sociologisch te kwalificeren.
Hiervan is pas sprake als er vanuit wordt gegaan dat ook een verande-
ring in werkkring of beroep bekeken wordt vanuit de optiek van 'con-
duite, orientie et significative d'un acteur' (19). Binnen een dergelijk
perspectief ziet men er vanaf directe verbanden te construeren tussen
gedrag, houding van werknemers enerzijds en situationele omstandigheden
anderzijds. Tussen deze beide aspecten moet een intermediaire notie
worden geplaatst welke door hem afwisselend wordt omschreven als 'pro-
jet', 'systdme d'attentes' of 'systdme d'orientation': dit is een samen-
hangend complex van oridntaties van waaruit een handelende persoon op
een situatie reageert en er betekenis aan toekent. Houdingen, orilEntaties
en gedrag zijn niet langer passieve resultaten van objectieve situatiever-
anderingen maar de uitkomst van een bewuste handelingsintentie of,
zoals hij zelf formuleert, de uiting van een ontmoeting of botsing tussen
'projet' en een gegeven doorleefde situatie (20). Kortom, migratie is als
alle ander menselijk handelen niet zomaar de overgang van de ene situ-
atie naar een andere maar net zo goed een 'conduite', waarin bewuste
handelingsintenties zijn verscholen welke uiteindelijk bepalend zijn voor
de houding die de werknemers in hun nieuwe werksituatie zullen ten-
toonspreiden. De hoofddoelstelling van het onderzoek is er dan ook niet
zozeer op gericht beleidsrelevante aanbevelingen te ontwikkelen, maar is
er op uit het theoretisch en methodisch belang aan te tonen van dit
algemene analyseprincipe.

'Le but de cette recherche 6tait moins de ddcrire les attitudes
d'une catdgorie d'ouvriers, que d'orienter de nouvelles recher-
ches en fonction du principe d'analyse qui vient d'etre dvoqud
et dont elle voudrait avoir montr61'utilitd' (21).
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Om dit te demonstreren wordt in dit onderzoek door Touraine een drie-
tal analytische migratietypen onderscheiden dat hypothetisch wordt ver-
bonden met drie corresponderende gedragstypen. Deze typologie is opge-
zet vanuit het type beslissing welke de werknemer ertoe brengt van
werkkring te veranderen.

De eerste variant is die van 'd6placement'. Door een vestiging van
een bedrijf op het platteland wordt de agrarische werknemer direct
geconfronteerd met een concrete mogelijkheid industriile arbeid te gaan
verrichten, zonder dat daarbij contactverlies optreedt met het agrarische
milieu. In een dergelijke situatie ligt het initiatief niet zozeer bij het
individu zelf, maar een precieze omstandigheid heeft aan de intentie
vorm gegeven. Touraine spreekt de verwachting uit dat het gedrag van
deze werknemer vooral gekenmerkt zal worden door een 'accoutumance
passive': een zekere aanpassing aan het werk zonder zich te identificeren
met 'la condition ouvridre: Het is ook in deze ornstandigheid dat de
optredende problematiek het best bestudeerd kan worden vanuit de op-
tiek van een confrontatie tussen een agrarisch en industrieel waarden-
patroon.

Vervolgens de situatie van 'mobilit6'. Het individu trekt naar de stad
vanuit de wil tot sociale stijging, tot persoonlijke vooruitgang zonder
daarbij precies voor ogen te hebben waar hij emplooi wil vinden. Indus-
triearbeid zou door deze werknemers slechts als een tussenstation wor-
den beschouwd binnen een verder gewenst stijgingsproces op de maat-
schappelijke ladder, hetgeen een volledige identificatie met de arbei-
derscategorie in de weg zou staan.

Tenslotte de intermediaire situatie van 'dipart: Hier is sprake van
een duidelijke wilsintentie om industrie-arbeider te worden in de stad.
Pas hier doet zich de mogelijkheid voor van overname van de gedrags-
wijze van arbeiders en van identificatie met hun belangen.

Met deze migratietypen, opgesteld vanuit het perspectief van geo-
ri*nteerd en betekenisvol handelen van actoren als hypothetische ach-
tergrond, heeft Touraine een enqu6te gehouden onder arbeiders  met  een
agrarische herkomst in twee automobielbedrijven in de omgeving van
Parijs. Zonder verdere bewijsvoering wordt er daarbij vanuitgegaan dat
de onderzochte groep werknemers past binnen het mobiliteitstype. Zij
zijn naar Parijs gekomen voor een betere bestaansmogelijkheid zonder
daarbij uitdrukkelijk gekozen te hebben voor het (ongeschoolde) indus-
triile arbeidsbestaan. Uit het onderzoek blijkt nu, dat hun houding ten
opzichte van hun arbeid gedomineerd wordt door een ervaring van 'mo-
bilit6 devide': het hebben van een ongeschoolde baan in de industrie
wordt zowel als een teken van succes beschouwd (men heeft tenslotte in
de stad werk gevonden) als een teken van falen (men had meer willen
bereiken). Deze tweeslachtigheid vormt de kiem van een orilintatiestruc-
tuur waarin wel een zekere aanpassing en identificatie met het arbei-
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dersbestaan te constateren valt, maar dat op essenti6le punten daarmee
toch weer in scherp contrast staat. Zo heeft men bijvoorbeeld wel een
re6el bewustzijn van de arbeids- en arbeiderssituatie, maar in tegenstel-
ling tot de traditionele arbeiderscategorie blijft men daarentegen toch
hopen op een individuele oplossing en verbetering, is men weinig politiek
geori6nteerd en ervaart men de maatschappelijke ongelijkheid minder in
termen van gesloten sociale klassen, maar meer in termen van graduele
stratificatieverschillen.

Volgens Touraine zijn deze onderzoeksresultaten een bewijs van zijn
stelling, dat de houding van deze categorie van werknemers niet kan
worden verklaard vanuit de these van een fusie van twee aan elkaar
tegetigestelde cultuurpatronen. Zij moet daarentegen beschouwd worden
als de uitdrukking van een ori6ntatiesysteem gedomineerd door persoon-
lijke 'projets'.

Juist wat dit punt betreft moet toch een aantal kritische kantteke-
ningen worden geplaatst.

Allereerst kan door middel van de gekozen onderzoeksopzet nooit
uitsluitsel worden gegeven over het feit of een aantal van de aange-
troffen aspecten binnen de houdingconstellatie niet eveneens verklaard
kan worden vanuit 'restanten' van een agrarisch normen- en waarden-
systeem. Om dit te kunnen ontkrachten had minimaal eerst onderzoek
verricht moeten worden naar de oorspronkelijke ori6ntaties v66r intrede
in het industri6le arbeidsbestaan.

VervolKens, wanneer het onderzoek niet alleen bedoeld was om het
belang van een methodisch principe aan te tonen, maar ook de daaruit
ontwikkelde theoretische verbanden empirisch te onderbouwen, dan had
het onderzoek als zodanig veel breder moeten worden opgezet. Als hypo-
thesetoetsend onderzoek voldoet het nauwelijks, omdat dan keeTEBiise-
quent de diverse migratiesituaties en de daarbij veronderstelde oridnta-
tiestructuren met elkaar vergeleken hadden moeten worden.

Tenslotte vertrekt het onderzoek vanuit een aanname welke nauwe-
lilks wordt onderbouwd. Deze is niet alleen essentieel voor de hele on-
derzoeksopzet, maar bovendien indicatief voor de richting waarin de
theoretische activiteit van Touraine zich verder zal gaan ontwikkelen.
Het betreft-de opvatting dat in de migratiesituatie van 'ddplacement' het
handelingssociologische perspectief geen analytisch baanbrekend werk kan
verrichten. In deze situatie zou er geen sprake zijn van een intentioifle
wilshandeling   en   kan het probleemveld het beste in kaart worden. ge-
bracht vanuit de functionalistische optiek van culturele onaangepastheid
aan het industri6le bestaan. <Dit roept de vraag op wat nu eigenlijk het
methodisch belang is van een analyseprincipe dat toch als algemeen

bedoeld is, maar daarentegen blijkbaar alleen voldoende tot zijn recht
kan komen in bepaalde welomschreven situaties. En hier stoten we op
een aspect dat ook in de latere theoretische ontwikkeling van Touraine
een grote rol zal gaan spelen. Het betreft de opvatting dat het hande-
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lingssociologisch onderzoek slechts van nut is niet zozeer waar zo maar
sprake is van verandering, maar vooral wanneer er sprake is van een
verandering die als een kwalitatieve breuk moet worden beschouwd met
een voorgaande situatie. Waarom er anders voetstoots vanuitgegaan dat
in een situatie van d6placement het handelingssociologisch perspectief
onvoldoende tegenwicht kan bieden aan meer functionalistisch geinspi-
reerde zienswijzen? Houden personen in een dergelijke situatie zo maar
ineens op actoren te zijn en reageren zij dan nog slechts op een aantal
structurele wetmatigheden? Een vraag met een dermate evidentie dat
deze nog nauwelijks antwoord behoeft.

Opvallend is wel dat Touraine zich al vroeg vastlegt op een analyti-/
sche tweedeling binnen de sociologie. De handelingssociologie van Tou-'
raine ongeacht of die nu op het microniveau van de actoren of laterl
nadrukkelijk op het macroniveau wordt toegepast wordt gereserveerd
voor die situaties waarin gesproken kan worden  van een fundamentele L
persoonlijke of maatschappelijke verandering en dynamiek.                                         1

1      Sociologied. travail A la Touraine: een eerste tussenstand

In het voorgaande is een aantal onderzoeken behandeld, dat als voor-
beeld kan dienen voor de paradigmatische omslag die Touraine in de
sociologische bestudering van de arbeidsproblematiek poogt te bewerk-
stelligen. Zoals al eerder opgemerkt vertoont het handelingssociologische
perspectief hier nog maar een beperkt en af en toe zelfs dilettant ka-
rakter. Het aangrijpingspunt ligt in het zich nogal fel keren tegen be-
haviouristische en psychologistische benaderingswijzen. Hierin worden
werknemers geportretteerd ofwel als passief reagerende objecten ofwel
als belichamers van een universeel menselijke natuur met dito behoeften.
In deze visies verschijnt de werknemer voornamelijk in de hoedanigheid
van een loyale bedrijfsgenoot en wordt de suggestie gewekt alsof zijn
gedrag volledig door intern gerichte beleidsmanipulaties kan worden
beinvloed en veranderd. Als leerling van Friedmann, die terecht tegen de
onvolkomenheid en bevooroordeeldheid van deze benaderingen heeft ge-
reageerd, lag het voor de hand dat Touraine op dit stramien zou voort-
borduren. Arbeid fungeerde daarbinnen  als de centrale  en  niet  door  ge-
sloten bedrijsmuren begrensde systematiseringsgrondslag voor-een 'socio-
logie du travail'. Nadat hij zich eerst had beziggehouden met de objec-
tieve ontwikkeling in de industriearbeid, verschoof zijn belangstelling,
mede onder invloed van de aard van de onderzoeksopdrachten, naar de
beleving en houding van werknemers ten opzichte van hun arbeid: een
belangstellingsrichting die eveneens al door Friedmann was vastgelegd.
Het is dan ook niet zo verwonderlijk, dat Toliraine zich onder invloed
van Friedmann eveneens afzet tegen de 'Amerikaanse' variant van be-
drijfssociologie en aansluiting zoekt bij wat door hem als de Europese

iniellectuele traditie iwordt betiteld (22). Hoewel daarin een grote terug-
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houdendheid valt te constateren om de concrete arbeidsproblematiek in
ogenschouw te nemen, ligt daar wel een sterke klemtoon op de dimensie
van maatschappelijke (klassen-)verhoudingen in de bestudering van het
arbeidsverschijnsel. Binnen deze traditie wordt volgens Touraine voorko-
men om de werknemer louter te zien als de bediener van een machine of
als lid van een informele groep. Daarnaast is hij in de eerste plaats lid
van een sociale klasse en kan de werknemer beschouwd worden als 'prin-
cipe de refendication'; als eisenstelIBEE[-subject. De klassenbetrekking en
nog meer het zich bewustzijn daarvan, laat zich niet alleen gelden op
maatschappelijk niveau, maar werkt ook door tot binnen de bedrijfsmuren
en   tot   op de concrete arbeidsplek. Vanuit het gezichtspunt  dat  de  werk-
nemer ook 'salari6' is, ligt het voor de hand de werknemer in zijn ar-
beidssituatie niet als een passieve instantie te beschouwen. Hij is vooral
ook een 'acteur', die vanuit zijn bewustzijn van 'la condition ouvriLre'
maatschappelijke oriintaties en belangen in zijn handelenop de arbeids-
plaats tot uitdrukking brengt.

Het is hier waar de inhoudelijke bron ligt van Touraines eerste me-
thodische en theoretische stappen naar een actorensociologie in de be-
studering van de arbeidsproblematiek. Deze kan uiteindelijk worden te-
ruggevoerd tot Friedmanns conceptie van 'Totalitd du travail'. Het is ook
hier waar de bron ligt van het eenzijdige karakter van de arbeidssociolo-
gie van Touraine.

Binnen het streven een 'echte' arbeidssociologie te ontwikkelen is hij
nogal gefixeerd op het demonstreren van de theoretische nuttigheid van
zijn analyseprincipe als zodanig. Hij heeft daarbinnen nauwelijks aan-
dacht voor de vraag hoe werknemers concreet als handelende partij in
confrontatie met andere belangengroepen binnen de onderneming aan hun
arbeid en arbeidssituatie vormgeven. Het handelingssociologisch perspec-
tief zal door Touraine worden gehanteerd als instrument voor het bloot-
leggen van de aard en dynamiek van zeer algemene bewustzijnsformaties
(en   dan nog overwegend van uitvoerende industri6le produktiewerkers).
Het zal niet worden gebruikt als instrument om de concrete arbeidssitua-
tie te bestuderen als de uitkomst en neerslag van al dan niet strategisch
of bewust handelende sociale actoren. Deze eenzijdige preoccupatie ver-
klaart mijns inziens ook waarom bij Touraine de objectieve-0-nli ikkeling
in de arbeid noodgedwongen in een sociaal vacuum blijft steken. De-
technische ontwikkeling verschijnt daarmee als autonome evoliitie waarop
de bestudeerde actoren blijkbaar zelf geen greep hebben. De arbeldsso-
ciologie van Touraine vereenzelvigt zich daarmee tot het opsporen van
bewustzijnsstructuren binnen een vooral door de techniek gedetermineerd
k»(kE. In mijn ogen is dit in principe onverenigbaar met de voluntaristi-
sche principes welke als methodisch vertrekpunt zijn gekozen. Deze
spanning komt heel goed tot uiting in zijn eveneens in opdracht van de
OECD geschreven studie 'Les Travailleurs et les Changements Techniques'
(23). Hierin wordt    voor het eerst een poging gedaan een theoretische
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brug te slaan tussen zijn weliswaar in dialectische termen gegoten maar
in zijn uiteindelijke toepassing daarom niet minder deterministisch drie-
fasen-schema en zijn voluntaristisch aangezette onderzoekingen rondom
de houding van werknemers ten opzichte van dezelfde technische evolu-
tie.

Deze studie is tevens te beschouwen als een eerste theoretische sys-
tematisering van zijn eerdere onderzoekingen; een systematisering welke
al omvattender en meer pretentieus is dan zijn empirische activiteiten
tot nu toe hebben kunnen waarmaken.
--71 eerder hebben we gesteld, dat het empirisch onderzoek het beste
onder de perspectivistische noemer kan worden gebracht van een acto-
rensociologie of een handelingssociologie op 'middle-range'-niveau. Be-
doeld wordt daarmee, dat het onderzoek als uitgangspunt neemt, dat de
houding en het gedrag van werknemers niet deterministisch worden be-
paald door objectieve aspecten van de arbeidssituatie, maar gevoed wor-
den door meer algemene verwachtingssystemen. Deze orilintatiestructuren
hebben een maatschappelijke inbedding en zijn bepalend voor de beteke-

. nis die aan de arbeidssituatie wordt toegekend en daarmee voor de hou-
ding die binnen dezelfde arbeidssituatie wordt tentoongespreid. Nu be-
treft dit uitsluitend een methodisch principe; een wijze van benaderen
als leidraad voor onderzoek en het formuleren van probleemstellingen.
Het is niet meer dan een formeel-procedureel kader, waarvan de substan-
tiale inhoud door het empirisch onderzoek zelf moet worden ingekleurd.
Als dit laatste echter niet mede is gebaseerd op een 'theorie', dat wil
zeggen op een inhoudelijke visie met behulp waarvan sociale fenomenen

logisch en gestructureerd met elkaar worden verbonden dan is het gevaar
niet denkbeeldig dat men ofwel terechtkomt in een volstrekte individuele
subjectivering van de sociale problematiek (en zijn er bijvoorbeeld net
zo veel orilEntatiestructuren als er mensen zijn) ofwel geen ordening
meer kan aanbrengen in de determinanten achter deze verwachtingssyste-
men. Waar het op aan komt is, dat dit methodisch principe slechts zijn
nut heeft binnen een expliciet gemaakte theorie. Aan dit laatste ont-
breekt het nu juist in de onderzoeken van Touraine, zodat zijn benade-

ring grote overeenkomst vertoont met de al eerder vermelde 'orientation
to work' benadering van Lockwood en Goldthorpe   (24).   Ook zij komen
niet verder dan het aantonen dat de houding van werknemers ten op-
zichte van hun arbeid door meer algemene ori6ntatiestructuren wordt
vormgegeven, welke hun oorsprong vinden in de maatschappelijke con-
stellatie. De maatschappelijke verhoudingen zelf worden echter niet theo-
retisch ingekleurd. Het grote verschil met de benadering van Touraine is
wel dat bij hen de relatie tussen ontwikkelingen in de arbeidssituatie en
de normatieve ori6ntaties van werknemers volstrekt wordt doorgeknipt.
Daardoor opereren de oriIntatiestructuren zowel in een maatschappelijk
als intra-organisatorisch vacuum. Zij verstollen zo tot statische en tijd-

loze klassificaties (25). Mede onder invloed van de aard van de onder-
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zoeksopdrachten wordt bij Touraine deze band juist zeer sterk aange-
haald en uiteindelijk overmatig beklemtoond. Dit vindt onder meer zijn
uitdrukking in de methodische slogan dat houdingen van werknemers
begrepen moeten worden als de uitkomst van een ontmoeting tussen
arbeidssituatie en 'projet'.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat Touraine zijn theoretische
systematisering gaat enten op het construeren van een analytische ver-
binding tussen ori6ntatie- of bewustzijnsstructuren van werknemers en
zijn driefasen-schema van evolutie in de industriearbeid. Daarmee wordt
een in aanzet voluntaristische methodiek gekoppeld aan een determinis-
tische theorie. De technologie figureert daarbinnen als de belangrijkste
onafhankelijke variabele, die, zoals we hebben gezien, theoretisch niet
wordt 'geproblematiseerd'. De ontwikkeling binnen de technologie als
sociaal-exogene realiteit wordt daardoor 'opgeklopt' tot hit theoretisch
interpretatiekader waartegen de dynamiek en de inhoud van bewustzijns-
structuren wordt afgezet. Bovendien wordt binnen dit evolutieschemide
technologie-ontwikkeling begrepen als de uiting van macro-evolutie ten-
derities in de industrilile produktiewijze. Dit heeft weer tot gev07*- dat
arbeid en techniek  aan  de  ene  kant en orilintatiestructuren  aan-de- an-
dere kant direct op elkaar worden betrokken. Het ondernemingsniveau als
verbindende schakel wordt zo in theoretisch opzicht nogal stiefmoederlijk
bedeeld. Dit aspect komt heel goed tot uiting in zijn studie 'La Con-
science Ouvri6re': een onderzoek dat beschouwd kan worden als in theo-
retisch en empirisch opzicht meest volwaardige produkt uit deze periode.
Maar ook in de OECD-literatuurstudie komt de tendens naar voren, dat
ondanks het zeer brede spectrum van invloeden en determinanten dat
theoretisch achter de formatie van werknemershoudingen wordt onder-
kend, het technisch evolutieschema de belangrijkste substanti6le peiler
vormt voor de ontwikkeling van een inhoudelijke theorie over aard en
dynamiek van bewustzijnsstructuren.

i En hier stoten we op een ander doorslaggevend verschil met de
'orientation to work'-benadering van Goldthorpe en Lockwood. Bij deze
beide auteurs reikt het methodisch principe van de actorensociologie
inhoudelijk gesproken niet verder dan een simpele beschrijvende classi-
ficatie van arbeidsori6ntaties. Bij Touraine daarentegen fungeert dit in
wezen toch eenvoudige perspectief als handvat voor de constructie van
een nieuw en aanvullend inhoudelijk fundament onder de arbeidssociolo-
gie met later zelfs uitdrukkelijk een macro-sociologische reikwijdte.

De OECD-studie vervult binnen deze ontwikkeling een essentiile
schakel. Hier wordt namelijk voor het eerst een theoretische systemati-
sering ondernomen welke zich nog beperkt tot het bestudeerde deelter-
rein als zodanig, dat wil zeggen zonder verderreikende macro-theoreti-
sche aspiraties. Wel zien we in deze studie langzaam maar zeker een
conceptueel kader verrijzen, dat in zijn 'th6se d'dtat' van 1965 veel
zwaarder en meer pretentieus zal worden uitgebouwd tot een algemene
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'sociologie de l'action'. De literatuurstudie vervult binnen dit kader twee
belangrijke functies, namelijk: a) allereerst een verdere uitbouwing van  
een eigen interpretatiekader voor de sociologische bestudering van de R
houding van werknemers en vervolgens b) de ontwikkeling naar een $
inhoudelijke theorie met betrekking tot de dynamiek van bewustzijns- t
structuren.

ad a. Opvallend is dat in deze studie het methodisch perspectief ver-
bonden wordt met de formulering van een eigen en aanvullend materieel
studieobject binnen de arbeidssociologie. Door Touraine worden namelijk
drie analysetypen onderscheiden in de studie van de houding van werk-
nemers. Deze drie benaderingswijzen laten zich volgen; Touraine ach-
tereenvolgens typeren met de steekwoorden satisfactie, aanpassing en
vervreemding. In zijn macro-handelingssociologie zullen deze typen te-
rugkeren onder de noemer van resp. structuralisme, functionalisme en
actionalisme. Al deze drie typen zijn principes van sociologische analyse,
d.w.z. conceptuele vertrekpunten van waaruit een analytisch systeem met
een eigen interne logica wordt opgebouwd. In de studie van de arbeidste-
vredenheid gaat het om de toepassing van een sociaalpsychologisch prin-
Cipe dat bestaat uit de relatie tussen contributie en retributie welke het
individu in zijn arbeid ondervindt. Bij het aanpassingsprincipe gaat het
om de relatie tussen normen van een sociaal systeem en de mate van
socialisatie daarvan door het individu. In de studie van de vervreemding
tenslotte wordt het analytisch principe gevormd door de relatie tussen
'1'acteur et de ses oeuvres'. Waar in de eerste beide benaderingen vooral
geredeneerd wordt vanuit de eisen van een individueel behoeftensysteemf
c.q. het sociaal systeem staan binnen het vervreemdingsperspectief de  1,
eisen van het arbeidersbewustzijn centraal. Deze worden door hem om-   
schreven als 'Une double exigence de criativitd et de contrGle des /
oeuvres du travail' (26).                                                                                                                                 /

Deze laatste formulering maakt duidelijk  dat de werknemer  hier  niet  
begrepen wordt als een reactieve instantie. In de andere benaderingen
staat de determinatie van het subject centraal ofwel door een in de
persoonlijkheid verankerde psychologische behoeftenstructuur ofwel door
een gegeven sociale omgeving. Hier ligt daarentegen de klemtoon op het
subject als 'principe de revendication' en wel zodanig

'que les attitudes ouvridres ne sont pas seulement satisfaction
ou insatisfaction, integration ou anomie, mais aussi expression
d'un effort et d'une revendication de libiration' (27).

Volgens Touraine is dit geen morele of filosofische uitspraak maar be-
treft het daadwerkelijk de introductie van een sociologisch analyseprin-
cipe. Dit neemt niet weg, dat de koppeling van het arbeidersbewustzijn
aan een nogal beladen notie als vrijheid mijns inziens de erkenning
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bevat, dat dit bewustzijn en in wezen ook de arbeid blijkbaar nestelt in
de sfeer van het ongedetermineerde. Zij bezit als het ware de capaciteit
het subject buiten het 'hic et nunc' te doen verheffen. (In zijn latere
werk wordt het steekwoord vervreemding zelfs definitief ingewisseld voor
dat van liberti en gaat hij zijn sociologie de l'action zelfs gelijkstellen
met 'la sociologie  de la libertd'). Kortom het arbeidersbewustzijn vindt
haar voeding vanuit een ongeconditioneerd elan, dat door de nauwe ver-
binding van dit bewustzijn met de arbeid ook in de arbeid zelf wordt
onderkend.

Touraine gaat later zelfs zo ver met te stellen:

'C'est le travail, le rapport aux techniques, qui place l'homme
hors des normes sociales constitu6es et qui fait de lui la force
constituante de la socidtd. Parler de conscience ouvridre est se
placer dans cette ddmarche constituante au lieu de s'enfermer
dans le monde limit6 des attitudes et de la satisfaction profes-
sionnelles' (28).

Het moge duidelijk zijn dat binnen een dergelijke conceptie arbeid niet
zo maar beschouwd wordt als een voor sociologische studie interessant
maatschappelijk deelgebied. In zijn visie is arbeid een vorm van men-
selijk handelen die van doorslaggevend belang is voor de ontwikkeling en
dynamibk van de samenleving. Van hieruit is ook te begrijpen dat Tou-
raine met een dergelijke objectdefinitie geen al te brede kloof onderkent
tussen arbeidssociologie en algemene macro-sociologie. Op dit aspect
zullen we hier nu niet verder ingaan. Voor ons is meer van belang dat
het handelingssociologisch perspectief door Touraine verbonden wordt
met een zeer specifieke materi6le objectbepaling binnen de arbeidssocio-

F logie. Hierin wordt arbeid in eerste instantie niet zozeer benaderd  als
I een door technische, economische of wat voor andere krachten dan ook

 

gedetermineerde eenheid, maar vooral als de zingevende bron van ori6n-
taties en eisen die de werknemer boven deze situatie van gedetermi-
neerdheid verheft. Daarmee plaatst Touraine zich binnen een door de
'jonge vervreemdings Marx' als ook binnen een door Proudhon aangereikt
intellectueel gedachtegoed waarin arbeid vooral in haar ethische en mo-
rele dimensies onder de loep wordt genomen. Bovendien zijn hier ook
duidelijk de sporen traceerbaar van het toendertijd binnen de Franse
intellectuele kring dominerende referentiepunt voor sociaal-wetenschappe-
lijke analyse namelijk de Sartreaanse filosofie van het existentialisme.
Maar ondanks deze idealistisch aandoende interpretatie van arbeidersbe-
wustzijn en arbeid ontkomt Touraine er toch niet aan om de concrete
inhoud en ontwikkeling van dezelfde fenomenen aan bepaalde krachten
en processen toe te schrijven. Daartoe wordt door hem teruggegrepen op
de objectdefinitie van de arbeidssociologie in de hoedanigheid van socio-
logie de l'action als de studie van de betrekking tussen de mens en zijn
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werken. De inhoud van het arbeidsbewustzijn wordt dan ook sterk be-
paald door de evolutie van de arbeid als historisch transformatieproces
van deze betrekking tussen '1'homme et de ses oeuvres'. Daarmee wordt
toch weer een relatie gelegd tussen objectieve situatieveranderingen als
determinerend voor de aard van het werknemersbewustzijn. Hier ligt de
kiem van de paradox of het dilemma in de arbeidssociologie van Tou-
raine.
j--Op empirisch niveau, op het niveau van de concrete actoren wordt
*heel uitdrukkelijk onderkend  dat de houding van werknemers  in  de  ar-
/ beidssituatie bepaald wordt door ori6ntatiesystemen (projets) opgebouwd
uit ervaringen opgedaan in het maatschappelijk leven in al haar dimen-
sies en de confrontatie daarvan met de aangetroffen arbeidssituatie.

Op theoretisch niveau met als overkoepelende notie het arbeidsbe-

wustzijn, verschuift de aandacht naar de evolutie in bewustzijnsstructu-

1

ren als gevolg van transformatieprocessen welke zich in de arbeid afspe-

£ len. Hoewel Touraine volhoudt  dat  het  hier  niet  om  een puur historisch

lieschrijvende en of deterministische relatie handelt, kan de lezer echter

geen andere conclusie trekken dat ook voor Touraine blijkbaar objectieve
veranderingen in de arbeidssituatie zich gelijktijdig doen vertalen in
veranderingen in de aard van het werknemersbewustzijn. Het in theore-
tisch opzicht meest saillante euvel is daarbij nog, dat de evolutie in de
arbeid met de technologie als 'primum movens' zelf niet in termen van
een handelingssociologie wordt begrepen en zich welhaast als natuurlijke
en neutrale bepaaldheid in het denkkader van Touraine blijft presenteren.
Door Touraine wordt dit onvoldoende erkend en men ziet zelfs in de
studies van Touraine de tendens steeds sterker tot ontwikkeling komen

de betrekking tussen objectieve bepaaldheden en subjectieve zingeving

conceptueel te versluieren. Uiteindelijk mondt dit uit in een conceptuele
gelijkstelling tussen object en subject welke, zoals Rolle terecht op-

merkt, het Touraine toestaat om naar believen het werknemersbewustzijn
zowel in objectieve als subjectieve termen te definidren en te gebruiken

,(29).   Hoe  is het anders te verklaren dat Touraine  in zijn studie bedoeld
om zijn hieronder nog nader te bespreken theorie van transformatie van
het werknemersbewustzijn empirisch te schragen, het werknemersbewust-

zijn zowel omschrijft als 'un systdme d'exigences A 1'6gard de la situa-
tion du travail' en even later als 'un systdme d'exigence difinies par le
travail lui-m6me' (30). Kortom het werknemersbewustzijn formuleert

blijkbaar eisen die vanuit d6 optiek van arbeid eveneens vereisten zijn.
Het werknemersbewustzijn is dan gelijktijdig '1'essence du travail deve-
nue consciente' als 'la conscience absorbie dans le travail' (31). Of om
het wat eenvoudiger te stellen: in het denkpatroon van Touraine is ar-

beid gelijktijdig een objectief feit of determinerende realiteit als een
stellingname ten opzichte van dezelfde realiteit. Een dergelijke fusie
tussen het objectieve en subjectieve moge misschien best op filosofische
of ontologische gronden verdedigd kunnen worden: het staat echter wel
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haaks op de uitdrukkelijke poging ook zijn arbeidssociologie op empiri-
sche basis te doen laten rusten. Een dergelijke conceptualisering maakt
iedere poging tot operationalisering welhaast onmogelijk en staat het ook
niet toe waarneembare relaties te leggen tussen de bestudeerde feno-
menen.

ad b. Zoals gesteld, wordt binnen de OECD-studie Qok-een eerste aanzet
ondernomen tot een f6rmulering van een inhoudelijke theorie met be-
trekking tot de evolutie in bewustzijnsstructuren van werknemers. We
kunnen daarbij vaststellen dat deze theorie niet alleen in verbinding
wordt gebracht met het driefasen-schema maar ook qua inhoud en
structuur zeer grote overeenkomst vertoont met de binnen dit schema
verwoorde substantidle inzichten ten aanzien van de evolutie in de ar-
beid,

Als aangrijpingspunt daarvoor kan de hoofdconclusie uit deze litera-
tuurstudie worden genomen en die door Touraine alsvolgt wordt ver-
woord:

'Plus une situation industrielle est moderne, plus les r6actions
ouvridres A un changement particulier sont globales, c'est-6-dire
manifestant des attitudes gdndrales A 1'6gard de l'ensemble des
rapports sociaux de travail' (32).

Hiermee wordt impliciet eenzelfde wetmatigheid in de ontwikkeling van
het werknemersbewustzijn onder woorden gebracht als met betrekking tot
de evolutie in de arbeid als zodanig. Zoals we hebben gezien staat bin-
nen dit evolutieschema de substanti6le verandering in karakter van de
industriearbeid centraal. Kernpunt daarbij vormt de opvatting dat naar-
mate de technische evolutie voortschrijdt de uitvoerende industriearbeid
zich ontwikkelt van sterk persoonsgebonden binnen het beroepssysteem
naar uitdrukkelijk sociaal gebonden binnen het technisch arbeidssysteem.

Opvallend is nu dat in de hernieuwde bespreking van deze evolutie-
theorie in deze literatuurstudie de ontwikkeling in de arbeid min of meer
parallel gaat lopen met de theoretische benaderingswijzen die door Tou-

f raine worden onderscheiden. In fase A staat namelijk de professionele
r vakman centraal en is de arbeidsproblematiek vooral op het niveau van

C    de uitvoering gesitueerd. In fase B wordt arbeid onderdeel van een com-

(, 4
plexe rationele arbeidsorganisatie en verheft de arbeidsproblematiek zich
naar het niveau van de onderneming als sociaal organisatiesysteem. In

4.   <       .·  fase C tenslotte wordt de arbeid onderdeel  van een ingewikkeld besluit-
vormingssysteem en komt de maatschappelijke bepaaldheid van de ar-
beidsproblematiek eindelijk goed in het vizier. We herkennen in deze
beweging zeer duidelijk de drieslag persoon - onderneming - maatschap-
pij. Deze loopt parallel  met de ontwikkeling in arbeid  als een beweging
van uitvoering via organisatie naar beleid,/politiek. In methodisch opzicht
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lijkt dit weer parallel te lopen met de onderscheiden perspectieven van
satisfactie - aanpassing - vervreemding. Het behoeft binnen dit kader
dan ook nauwelijks verbazing te wekken dat de handelingssociologie van
Touraine vooral verbonden zal worden met de meest moderne of geavan-
ceerde sociale situatie. Net zoals in fase C de arbeid pas openstaat om
als sociaal fenomeen bestudeerd te worden - en dan vooral vanuit het
perspectief van de relatie tussen l'acteur et de ses oeuvres - net zo kan
de handelingssociologie op macroniveau zich pas ten volle ontplooien in
die fase wanneer de maatschappij als het ware op eigen kracht zichzelf
kan vormgeven en ontwikkelen.

j/    Binnen deze zich op verschillende niveaus voordoende beweging wordt
4

door Touraine nu ook de evolutie in het werknemersbewustzijn gepositio-
  neerd. Daarbij wordt een bijna identieke wetmatigheid gepostuleerd in
C die zin, dat de eisen van dit bewustzijn onder invloed van de technische

  evolutie zich bewegen vanuit het niveau van de uitvoering, via dat van
, de organisatie naar uiteindelijk het niveau van besluitvorming en poli-
/ jtiek. Wat algemener weergegeven  zou men kunnen stellen  dat  in  de  theo-

f -rie van Touraine de 'bewustzijnscirkel' zich onder invloed van de tech-
'. nische ontwikkeling steeds verder uitdijt. Stond eerst in de belevingswe-

reld van de werknemer de verdediging van het vak of beroep centraal;
,  door de toenemende rationalisatie eerst op het niveau van de middelen
f  en de organisatie later op dat van het niveau van de doeleinden, wordt

het werknemersbewustzijn steeds meer naar het algemeen maatschappelijk
niveau getild, inzonderheid de macro sociaal-economische politiek. Deze
beweging loopt zoals gezegd parallel met de concrete verandering in het
karakter van de industriearbeid.

Bovendien wordt door Touraine in deze bewustzijnsontwikkeling een-
zelfde soort van dialectische beweging verondersteld als in de evolutie
van de arbeid. Zoals aangegeven wordt deze dialectiek in de arbeid ge-
vanien in de tegengestelde beweging van decompositie en recompositie
van arbeidstaken, die in de intermediaire fase samenvalt. Eenzelfde dia-
lectiek doet zich nu voor in de transformatie van het werknemersbe-
wustzijn en wordt nu gevat in de tegengestelde beweging van politisering
en depolitisering (vertechnicisering) van werknemerseisen ten aanzien van
aspecten van de arbeidssituatie.

Hiermee wil Touraine tot uitdrukking brengen dat in het arbeidsbe-
wustzijn aan de ene kant het politieke aspect van het beleid en de be-
sluitvorming ten aanzien van de arbeid het voortouw gaat nemen boven
de aspecten van de middelen en de uitvoering. Aan de andere kant ver-
zelfstandigen in de beleving van de werknemers de diverse arbeidsas-
pecten zich ten opzichte van elkaar en wel zodanig dat de problemen
van uitvoering en organisatie van hun politiek-ideologische lading worden
ontdaan. Dit brengt hem ertoe om hier al op een facet te wijzen dat in
zijn verdere studies een steeds belangrijker plaats zal gaan innemen
namelijk:
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'c'est-A-dire qu'ils perdent leur capacit6 d'animer des mou-
vements sociaux et une action collective organisde'  (33).

Gezien de parallelliteit in de dynamiek van de arbeid en het arbeidsbe-
wustzijn behoeft het weinig verbazing te wekken dat zich in het denk-
model van Touraine ook een intermediaire fase voordoet in de evolutie
van het arbeidsbewustzijn, waar de tegengestelde beweging als het ware
samenvalt. In de literatuurstudie wordt er nog slechts op gepreludeerd.
In zijn empirisch onderzoek naar het arbeidsbewustzijn zal hier echter
volledig de klemtoon op vallen. De intermediaire en dus voorbijgaande
fase in het arbeidsbewustzijn, welke samenvalt met de fase B in techni-
sche evolutie zal door hem dan worden benoemd als die van het klasse-
bewustzijn.

Tot zover op dit moment de behandeling van deze inhoudelijke theo-
rie, welke we hier naar de kern hebben pogen weer te geven. Het betoog
van Touraine zelf is ook al in deze literatuurstudie veel gecompliceerder.
Dit heeft onder meer te maken met het feit, dat in het conceptuele
denkraam van Touraine een toenemende vermenging van analyseniveaus
optreedt. In de literatuurstudie wordt namelijk een eerste stap gezet in
de richting van het 'oprekken' naar een algemeen maatschappelijk niveau
van een analysemodel, dat oorspronkelijk bedoeld was om ontwikkelingen
op het microniveau van de arbeidssituatie te bestuderen. Ontwikkelingen
die zich op verschillende niveaus afspelen worden door Touraine als het
ware in een conceptuele 'totaalbeweging' geperst en die door hem later
onder de analytische noemer wordt gebracht van 'la civilisation indus-
trielle'. Daarbinnen worden de verschillende dimensies en analyseniveaus
op elkaar betrokken, terwijl bovendien de ontwikkelingen op elk afzon-
derlijk niveau geacht worden zich volgens een identiek dialectisch grond-
stramien te voltrekken. Hierdoor ontwikkelt zich bij Touraine een nogal
complexe redeneertrant waarin continue en vaak gelijktijdig de verschil-
lende niveaus en dimensies op elkaar worden betrokken zonder dat dit
vooraf duidelijk is ge*xpliciteerd en omlijnd. In het navolgende schema is
getracht de verschillende dimensies die in de analyse van Touraine wor-
den vermengd van elkaar te onderscheiden.
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Technische Centraal Analyse Besluit- Eisen ar-    Type «' Analyse
evolutie in Arbeids- Centrum vormings- beidersbe- Samen- perspec-
de arbeid aspect centrum wustzijn leving tief

Fase A Uitvoe- Persoon Markt/on-Vak/produ-Pre-in- Satisfac-
ring dernenner cent dus- tie

trieel (structu-
ralisme)

' Fase B Organi- Bedrijf Onderne- Solidari- Indus- Aanpas-
satie ming/ma- teit trieel sing

nagennent (functio-

nalisme)
Fase C Beleid Maat- Soc.ec. privbbe- Post- V e r-

1

schappij politiek staan, indus- vieemdingf
consument trieel factiona-

lieL-/
1 

Hoewel Touraine  hier  en daar beklemtoond  dat het actionalisme  niet.

  eenzijdig verbonden kan worden aan een bepaald analyseniveau is dit in  i

  het

schema uitdrukkelijk als zodanig opgenomen. Dit heeft vooral te
maken met het feit dat Touraine het actionalisme een bevoorrechte rol
toedicht in de studie van de sociale verhoudingen in de meest geavan-
ceerde fase, of zoals hij in de literatuurstudie verwoord, in die situatie
waar

'le travail accompli apparait directement des valeurs de la
socidtd, en particulier du d6veloppement 6conomique et techni-
que' (34).

1 In het volgende hoofdstuk zullen we nu nagaan hoe vanuit deze centrale

< stelling zijn
'middle-range actionalism', zoals ontwikkeld binnen een

'sociologie du travail', wordt uitgebouwd tot een historische handelings-
w sociologie op macroniveau.
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HOOFDSTUK 3.

HISTORISCHE HANDELINGSSOCIOLOGIE: ARBEID ALS
HISTORISCH HANDELEN

3.1. Inleiding

In het voorgaande hebben we ons beziggehouden met die fase in het
oeuvre van Touraine waarin het empirisch onderzoek met betrekking tot
de industrilile arbeidsproblematiek centraal stond. We hebben daarbij
gezien, dat ook hier al duidelijk de tendens aanwezig was onder dit
onderzoek een oorspronkelijk theoretisch en methodisch fundament te
leggen. Concreet mondde dit uit in een (technische) evolutietheorie van
industriearbeid en in een methodisch perspectief, welke onder de noemer
kan worden gebracht van een 'actoren'sociologie. Opvallend daarbij was,
dat Touraine in deze poging tot theoretische en methodische systematise-
ring al moeite had de neiging te onderdrukken zijn inzichten te beperken
tot het probleemstellingsgebied waaraan zij waren ontleend.  Met _z jn
studie 'Sociologie de l'action', aangeboden als 'thdse d'dtat' in 1965; zijn
we nu aanbeland bij een systematiseringspoging waarin definitief het
probleemstellingsgebied wordt opgerekt tot algemeen maatschrippelijke
proporties. Met opzet spreken we hier van opgerekt en bijvoorbeeld niet
van'Q[Borbroken, omdat ook in deze theoretische niveauverhoging de
vanuit zijn arbeidsonderzoeken aangeleverde grondslagen niet worden
aangetast; eerder zelfs worden verstrekt. Zijn 'sociologie de l'action' kan
dan ook niet als een breuk worden beschouwd met zijn eerdere nneer tot

het traditionele werkterrein van de arbeidssociologie behorende studies.
Zij is eerder te beschouwen als een logisch en bijna noodzakelijk gevolg
van zijn niet aflatende ijver aan deze onderzoeken een meer verant-
woorde systematiek te geven. Zo stelt hij zelf in de introductie van deze
studie:

'Pour  ma part, j'avais  en 1951 expos6 et r6dig6  sous une forme
rudimentaire quelques-unes des iddes que mes plus anciens
guides et amis retrouveront dans ce livre. Dix ans apr6s, A la
suite de quelques itudes sur le travail industriel, les attitudes
ouvridres et le mouvement ouvrier, men6es sans esprit de systal
me mais, dans la mesure du possible, en rdfdrence toujours
implicite    A   mes   prdoccupations   gdndrales,   j'ai   rdsolu   de   leur
donner une forme provisoire' (1) (pag. 15).
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Door hemzelf wordt dit werk dan ook als een vervolg beschouwd op
eerder gedane studies, waarin het nut van een methode, zij het in meer
beperkte betekenis, zich volgens hem, reeds heeft aangetoond. Maar niet
alleen vanwege het intellectueel orde op zaken stellen is het onterecht
een breuk te leggen in zijn wetenschappelijke ontwikkeling. Zoals we
zullen zien is zijn 'Sociologie de l'Action' vooral een theorie eli-methode
van de industriitle beschaving en daarmee van een 'sociologie du travail'
op macroniveau. Arbeid vormt daarbinnen het sleutelbegrip zowel voor de
ontwikkeling van een specifieke methode als voor de ontplooiing van een
inhoudelijke theorie over de ontwikkeling van de industri6le samenleving.

Deze studie uit 1965 kan zowel worden aangemerkt als een van de hoog-
tepunten in de Franse naoorlogse sociologische theorievorming, als ook
66n waarin het meest geprononceerd de specifieke bijzonderheden van de
Franse sociologie meer in het algemeen tot uitdrukking worden gebracht.

Dit neemt echter   niet   weg,   dat deze studie in Franse intellectuele
kring op zijn zachtst gezegd nogal ambivalent is ontvangen. Zo moet de
verdediging van deze 'thdse' tegenover de daartoe bestemde commissie
aan de Sorbonne voor hem een nogal pijnlijke aangelegenheid zijn ge-
weest.   Maar ook daarbuiten varieerden de reacties   van een nieuwe  exis-
tenti6le filosofie van de geschiedenis in een sociologisch jasje (o.a.
Bourdieu, Reynaud, Moscovici e.a.) tot een geslaagde proeve van sociolo-
gisch denken passend   bij   deze   eeuw (2). Dumazedier brengt dit zelfs
euforisch tot de uitspraak dat we hier te doen zouden hebben met 'les
confessions sociologiques d'un enfant du sidcle'   (3).   Op de port6e   van
deze kritiek zullen we later nog uitgebreid terugkomen. Ik wil hier al-
leen voorlopig volstaan met de opmerking, dat voor een groot deel de
merendeels negatieve reacties terug te voeren zijn tot de wijze van
presentatie door Touraine zelf. De studie schrikt niet alleen af door zijn
omvang (meer dan 500 pagina's) en door zijn hoge en soms vage abstrac-
tieniveau; ook de ingewikkelde en vaak gekunstelde redeneertrant met
vele doublures, herhalingen en het steeds opnieuw presenteren van be-
grippen met wisselende inhouden dragen niet direct bij tot een gemakke-
lijke consumptie van het aangebodene. Reynaud en Bourdieu in hun niet
malse kritiek op dit werk - en op dit punt is het Franse toch wel wat
gewend - hebben het gelijk aan hun zijde, wanneer zij stellen:

il difinit peu ses notions fondamentales et son vocabulaire, les
introduit au cours d'une rdfiexion comme un moyen de r6pondre
A des difficultds et de rdsoudre des probldmes. Le lecteur n'est
pas conduit dans un idifice qu'on batirait devant lui 'more
geometrico', mais jeti dds le ddpart au beau milieu d'une pen-
sde complexe, pleine de remords, de retouches et d'allusions,
qui n'a pas 'la rigueur intellectuelle d'une pure construction de
l'esprit' (4).
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Desondanks zal degene die de moeite neemt dit werk door te worstelen
en zich openstelt voor het denkkader van Touraine - om met de woorden
van Lammers te spreken - een ware 'Fundgrube' van sociologische in-
zichten en hypothesen vinden  (5).

Bo.vendien kan het een belevenis zijn te ervaren hoe in de .zatlger
jaren opkomende sociologische thema's als 'the end of ideology', 'logic of
industrialism', convergentie-these, verburgerlijking en eendimensionaliteit
van de samenleving, om er eens een paar te noemen, door Touraine in
een eigendenkkader worden verenigd en gesynthetiseerd.

3.2. Achtergronden

In het bovenstaande hebben we al impliciet de belangrijkste achtergrond
blootgelegd van deze veelomvattende studie. Dit past geheel in de ken-
merken van de Franse arbeidssociologie, zoals we dit eerder hebben
geanalyseerd in hoofdstuk 3 van deel I. Daarin is onder meer aange-
toond, dat de Franse arbeidssociologie na de Tweede Wereldoorlog ge-
kenmerkt wordt door een streven macro-theoriedn te ontwikkelen, die
weliswaar hun empirische basis vinden in het probleemgebied van de
arbeid maar qua reikwijdte uitdrukkelijk daarboven uit pogen te stijgen.
We hebben onder meer gezien, dat dit verklaard kan worden uit het
streven zich als buiten-universitaire 'werkplaats' een wetenschappelijk
erkende positie te verwerven ten opzichte van de academische sociologie.
Daarnaast speelde mogelijk een rol om ten opzichte van de toenemende
druk van onderzoeksopdrachten van de overheid een zekere kritische en
onafhankelijke distantie te behouden. Door Touraine zelf wordt dit niet
zo uitdrukkelijk in deze termen gegoten. Hij verklaart de behoefte tot
algemene theorievorming meer uit een persoonlijk doorleefde intellectuele
tegenstelling.

'La plupart de ceux qui, comme moi, ont abordd 1'6tude de la
sociologie quelques ann6es aprds la guerre, au ddtour d'6tudes
qui pour certains furent philosophiques et, dans mon cas, furent
historiques, ont 6td dominds plus encore q'orientds par une
double situation: d6pendance scientifique par rapport A la socio-
logie am6ricaine qui nous apportait non seulement des techni-
ques de recherche, mais des mdthodes nouvelles de pensde;
participation aux espoirs, aux d6ceptions, aux crises de la so-
cidti fran aise, plus soucieuse, au lendement de la Libiration,
de sa transformation que de son fonctionnement. Aucun sociolo-
gue de mon Age ne peut dire qu'il a domind cette contradiction
et qu'il n'a pas dans son travail subi des retards et des 6checs,
que cette contradiction peut contribuer A expliquer'  (pag.  15).
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Kortom, zijn studie 'Sociologie de l'action' moet beschouwd worden als
een poging te ontsnappen uit een ervaren intellectuele contradictie, die
de verdere ontwikkeling van zijn kennis zou kunnen blokkeren. Vooral
het idee dat de Amerikaanse sociologie weliswaar methodisch goed ont-
wikkeld was, maar zich daarnaast bediende van een conceptueel apparaat
flat niet geschikt zou zijn om de dynamiek en de transformatie van een
Bamenleving te bestuderen, is het aangrijpingspunt voor zijn streven een
concurrerende sociologie te ontwerpen, die daarvoor wel meer geschikt
zou zijn. Het is op zich ook nauwelijks verwonderlijk, dat Touraine
daarbij aanduit bij de resultaten en inzichten welke hij in zijn arbeids-
soci616gisch onderzoek heeft opgedaan. Hierin zit immers al het Fried-
manniaanse uitgangspunt verscholen, dat arbeid niet alleen een maat-
schappelijke entiteit vormt, maar ook als de ultieme bron van
maatschappelijke dynamiek en verandering moet worden aangemerkt.
Zoals we verderop nog zullen zien vormt het fenomeen arbeid de sleutel
tot en de kern van zijn handelingssociologie. Zoals Angelo Picherri te-
recht opmerkt, vormt de verandering in betekenis van het arbeidsconcept
in zijn 'Sociologie de l'action' in vergelijking met zijn eerdere studies de
belangrijkste verklaring waarom zijn arbeidssociologie wordt tot histori-
sche  handelingssociologie en daarmee tot algemene sociologie  (6).   In  deze

overgang naar algemene sociologie  zijn twee centrale referentiepunten-te
ontdekken ontleend aan zijn eerdere studies en die als het ware het
cement vormen van zijn nieuwe theoretische bouwwerk. Het zijn de twee
rode draden die van begin af aan in het werk van Touraine te ontdekken
zijn en zonder welke de studie ook niet goed plaatsbaar is. Het eerste

referentiepunt is theoretisch van aard en stoelt op zijn vroegere congep-
tualisering van de verhouding tussen technisch-organisatorische ontwik-
kelingen en de evolutie in de industriearbeid. We zullen pogen aan te
geven dat zijn handelingssociologie onder meer gebaseerd is op het 'op-
rekken' van zijn driefasen-schema van technische evolutie tot een evolu-
tietheorie van de industriae samenleving c.q. beschaving.

Het tweede referentiepunt is methodisch van aard en vindt haar
grondslag in de wijze waarop Touraine in zijn arbeidsonderzoek de rela-
tie tussen subjectieve beleving en objectieve situatieontwikkeling in
kaart heeft gebracht. Het idee dat houdingen, bewustzijn en dergelijke
niet mogen worden teruggebracht tot een puur reactieve reflex op ob-
jectieve situatieveranderingen vormt in wezen de methodische grondwet
van zijn meer algemene handelingssociologie. -

Vanuit deze optiek moge het ook duidelijk zijn dat zijn studie een
nogal complex karakter draagt. Zijn 'Sociologie de l'action' heeft name-

lijk een, overigens niet door hem zelf uitgesproken, drieledige doelstel-
\- ling: het is tegelijkertijd een metasociologie (een sociologie van de so-

ciologie), een nieuwe inhoudelijke theorie  dn een nieuw methodisch  per-
spl ef. Deze drie dimensies van zijn studie worden door hem echter
niet uit elkaar gehouden, met als onbedoeld gevolg dat belangrijke con-
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cepten een meervoudige betekenis krijgen. Ook dit verklaart mogelijk de
sleutelrol van het arbeidsconcept in zijn handelingpociolggie. Dit begrip
wordE-nam*lijlizb--ruit door Touraine gedefinieerd dat- Alle drie dimen-
sies daarin kunnen worden ondergebracht.

1
Allereerst wordt arbeid door hem opgevat als de motor van maat-

{schappelijke dynamiek en biedt een refiexie over de ontwikkeling van de
1 1arbeid in zijn meest geavanceerde fase de 'raison d'etre' van zijn hande-

1lingssociologie voor de hedendaagse samenleving. Vervolgens fungeert het

  arbeidsbegrip als
een methodisch principe, omdat volgens Touraine in de

arbeid zelf de tegenstelling tussen object en subject zou zijn weggeval-

  len. Tenslotte heeft de notie arbeid een substantiae functie, omdat door

  de evolutie
in arbeid de samenleving zichzelf gaat beschouwen als collec-

tieve werker en daarmee haar structuur en cultuur als het produkt van
 haar eigen arbeid.
- Het is vanuit deze drieledige optiek dat de studie van Touraine moet

worden bestudeerd, waarbij   -   het zij nogmaals gesteld - Touraine   zelf
deze onderscheiding niet maakt. Het probleem is dan ook, dat deze drie
dimensies door elkaar heenlopen en daarmee de begrippen een steeds
wisselende betekenis hebben.

Dit vormt in mijn ogen de belangrijkste reden voor de ontoeganke-
lijkheid van het werk: een studie welke zich bovendien slechts voor de
lezer openstelt, wanneer men goede voorkennis heeft van de onderzoeken
welke hij daarvoor heeft verricht.

3.3. 'La raison d'6tre' van een historische handelingssociologie

De bestaansreden van een door Touraine voorgestane vorm van sociolo-
giebeoefening is, naast de hierboven vermelde meer persoonlijke over-
wegingen, gelint op meer algemeen historische en theoretische argumen-
ten.   De meer historische reden heeft te maken  met   de door Touraine
gepercipieerde ontwikkelingsbeweging binnen de sociologie, welke weer
nauw verbonden zou zijn met de maatschappelijke ontwikkelingsgang. De
theoretische beweegreden stoelt voornamelijk op een - overigens niet
originele - objectdefinitie en domeinbepaling van de sociologie. Deze
monden zowel uit in een claim op een eigen studiedomein met bijbeho-
rende benaderingswijze als in de stellingname, dat zonder deze nieuwe
'd6marche' de sociologie onvolwassen blijft en zich als het ware in slaap
laat sussen door de ogenschijnlijke rust en frictieloosheid van de hoog-
geindustrialiseerde welvaartsstaat.
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3.3.1. Handelingssociologie: een historisch produkt van het eigen

studieobject

Voor Touraine ligt het ontstaan van de sociologie in de industri6le revo-
lutie en dan vooral in de toen zeer concrete ervaring van sociale trans-
formatie en ontwikkeling. Al vanaf het begin hield men zich bezig met
wat volgens hem het kernvraagstuk vormt van de sociologie, namelijk het
achterhalen van de betekenis van deze ontwikkeling en van de norma-
tieve orilintaties welke meer in het algemeen achter het sociale in dit
geval historische handelen schuil gaan. In eerste instantie werden de
antwoorden daarop nogal doctrinair ingekleurd, verbonden als zij waren
met naturalistische, idealistische en geschiedenis-filosofische denkkaders.
Deze door hem als prbsociologisch getypeerde benaderingen, die welis-
wKar de juiste vraag formuleerden maar daarop nog geen wetenschappe-
lijke, dat wil zeggen positief-empirisch antwoord vermochten te geven,
worden door hem verbonden met een bepaalde fase in de sociaal-econo-
mische ontwikkeling. Hierbij wordt in feite al teruggegrepen op don van
de theoretische kernthema's, welke in zijn technisch-evolutieschema al is
verwoord en welke de essentie gaat vormen van zijn industri6le bescha-
vingstheorie. Het betreft de opvatting dat onder invloed van de steeds
verder gaande technisch-industri6le ontwikkeling de samenleving op den
duur haar structurele en culturele 'optuiging' gaat beschouwen als het
produkt van haar eigen handelen. Pas in deze geavanceerde fase komt
heel pregnant voor het wetenschappelijke voetticht, dat de zin van het
maatschappelijk handelen niet langer gezocht kan worden in zgn. 'wetten
van de geschiedenis', in een bepaalde maatschappelijke 'geist' of cultuur
of in de interne logica van technische en economische ontwikkeling.

'Plus des soci6t6s mdritent d'etre nomm6es industrielles, plus
l'organisation sociale du travail et de la vie dconomique y
apparait comme le r6sultat d'un processus politique en non
d'une n6cessit6 naturelle' (pag.  13).

In een dergelijke situatie is het volgens Touraine nu mogelijk, dat de
sociologie opnieuw penetreert in die aandachtsgebieden, die de kern
uitmaakten van het pre-sociologische denken maar waar zij, gezien het
gevaar in doctrinaire opvattingen te verzanden, altijd grote aarzeling
heeft betoond deze in ogenschouw te nemen.

'Notre but, notre espoir est de montrer qu'on peut s'interroger
sur la signification d'une action historique et des formes so-
ciales qui la manifestent sans recourir A une interpretation
nouvelle du sens - direction en m6me temps que signification-
de l'histoire' (pag. 8).
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Zonder ons hier al te verdiepen in de vraag in hoeverre een dergelijke
vraagstelling op basis van positivistische analysemethoden wel kan wor-
den beantwoord, ligt voor Touraine hier de belangrijkste 'raison-d'6tre'
van zijn historische handelingssociologie. De vraag die dan welhaast

 
automatisch opkomt is waarom dit zogenaamde klassieke thema nu pas

ft door de sociologie wordt opgepakt   en dan bovendien juist  niet   in  het
V' land,   dat   zo   op   het   oog   toch het verst is voortgeschreden   op   het   pad

j van de industri6le vooruitgang, namelijk de USA. Juist hier zou men
, mogen verwachten dat het sociale 'zelfbewustzijn', het idee dat de sa-
;. menleving op eigen kracht haar oriEntatie en ontwikkeling vorm geeft
e zich met veel vrucht heeft genesteld en bijgevolg in een sociologische

vraagstelling zou neerslaan zoals door Touraine voorgestaan. Maar ook
s hierop heeft Touraine een antwoord gevonden. De reden daarvoor moet
f eveneens gezocht worden in het industrialisatieproces als concrete uit-
1 drukking van '1'emprise du travail humain sur la nature' en dan wel

specifiek in de wijze waarop dit proces gestalte heeft gekregen. Op dit
niveau wordt door hem een ES18kie geconstrueerd tussen maatschappelijke
industrialisatiemodellen en daarmee corresponderende sociologische per-
spectieven. Gezien de dominantie van het geval drie in het denkpatroon
van Touraine, behoeft het nauwelijks verbazing te wekken, dat zowel de
geindustrialiseerde wereld als de sociologische ideeiEnwereld in drie stuk-
ken worden uiteengelegd.

'Le changement et le d6veloppement techniques et dconomiques
peuvent etre vdcus de manidres trds diverses par les soci6t6s
industrielles. Les socidtis libdrales sont celles ofi l'expansion
6conomique est, si on peut ainsi parler, en avance sur l'organi-
sation des forces sociales revendiquant son contr6le. Stratifica-
tion et mobiliti sociales sont, dans ce type de socidtds, des
notions plus importantes que celles de classe ou de mouvement.
L'analyse fonctionnaliste aide ces socidtds A se comprendre.
Lorsqu'au contraire le ddveloppement dconomique apparait com-
me une volontd de changement  et de dipassement d'obstacles
sociaux et culturels dont on peut attendre qu'ils se ddcompo-
sent peu A peu, il est naturel que la pens6e sociale se rap-
proche d'une sociologie actionnaliste. Lorsque enfin une socidti
se trouve dans le changement et le d6veloppement, sans 6tre
entrainde ni par une conscience de mobilita collective, ni par
une volont6 de cr6ation d'un type nouveau de socidti, elle est
plus sensible au monde des signes qu'aux orientations de l'ac-
tion' (pag. 96).

Kortom binnen de Verenigde Staten heeft het functionalisme een socio-
logisch privilege, omdat de industrialisatie daar niet op al te grote so-
ciale en economische barrieres is gestuit. Zij is daarmee tot schoolvoor-
beeld geworden van die industri6le samenlevingen
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'qui possddent ou qui cherchent A retrouver 1'6quilibre de leur
systdme de relations sociales, l'intdgration et 1'6quilibre' (pag.
96).

Europa daarentegen wordt gekenmerkt door een situatie waar

'les institutions et les modes d'organisation sociale comme les
valeurs culturelles sont dbranlds, d6chir6s par la transformation
ou la volont6 de transformation des forces de production' (pag.
95).

Dit continent heeft daarmee de beschikking gekregen over sociologische
alternatieven als het structuralisme en vooral het actionalisme, waarbij
de laatste vooral de strijd moet aanbinden met de eerste. Want ondanks
de grotere gevoeligheid binnen de Europese intellectuele traditie voor
een sociologische systematiseringsgrondslag, zoals door Touraine voorge-
staan, is de maatschappelijke bodem in Frankrijk blijkbaar daarvoor toch
weer niet zo vruchtbaar. Zo schrijft hij - en zich daarbij al een alibi
verschaffend voor de mogelijk te verwachten negatieve reacties -:

'Ce livre s'est ilabord pendant une piriode encore dominde par
les espoirs et les mouvements de la Libdration, domin6e par
l'influence de J.P. Sartre. Il parait A un moment ofi dans son
ensemble la soci6t6 fran,;aise ne se saisit plus comme un sujet
de l'histoire et ou, par consdquent, sa sensibilitd aux analyses
structuralistes est particulidrement vive en meme temps que son
'am*iricanisation' donne une nouvelle vigueur A l'analyse foncti-
onnaliste. Ce livre est donc inactuel et ce n'est peut-6tre pas
aux lecteurs frangais d'aujourdhui qu'il s'adresse, mais plutot A
ceux des socidtis qui construissent ou tentent de construire,
dans diverses parties du monde, des moddles nouveaux de socib
tis industrielles' (pag. 96).

Touraine dicht zich met andere woorden de rol toe van een 'roepende

socioloog in de maatschappelijke woestijn', die net als een messias de
van het ware pad afgedwaalde sociologen weer tot de oorspronkelijke
fundamenten van de sociologie wil bekeren. Het boek heeft dan ook soms
een nogal getuigende en belerende toon. Dit komt ook omdat Touraine
ervan overtuigd is, dat zonder zijn sociologie deze wetenschap zijn oor-
spronkelijke belofte niet zal waarmaken en ook de samenleving zelf nooit
die graad van zelfbewustzijn zal bereiken, die zij nodig heeft om zich te
ontdoen van kluisters die haar ontwikkeling remmen. Daarbij voegt zich
de overtuiging, gewonnen uit een theoretische bezinning over de inhoud
van de maatschappelijke ontwikkeling, dat volgens Touraine nu pas de
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maatschappelijke condities vervuld zijn om zich weer opnieuw te buigen
over de vraag naar de zin van het maatschappelijk handelen en dan
ditmaal op een wetenschappelijke en niet filosofische wijze. Deze verbin-
ding van zijn sociologie met een bepaalde fase in de maatschappelijke
ontwikkeling legt ook tevens een van de belangrijkste spanningen in de
studie bloot. Het is de spanning tussen de pretentie een nieuw en alge-
meen interpretatiekader aan te reiken met concepten en analyse-instru-
menten die a- of transhistorisch zijn en de aanspraak, dat deze sociolo-
gie haar wortel en haar volledige ontplooiing pas kan vinden in de hui-
dige maatschappelijke fase.

Maar deze inconsistentie reikt eigenlijk nog veel dieper. Touraine wil
namelijk doen voorkomen dat zijn sociologie een logisch en welhaast
onontkoombaar produkt is van een historisch-feitelijke evolutie van de
samenleving. In feite echter is het een produkt van een a-priori theore-
tische refiexie over de inhoud en betekenis van deze evolutie. Of om het
nog stelliger te formuleren: de betekenis en inhoud van de maatschappe-
lijke evolutie, als de uitkomst van historisch handelen, ligt al bij voor-
baat vast op basis van een niet meer voor empirische toetsing open-
staande theoretische en daarmee filosofische argumentatie. De a-priori
theoretisch beredeneerde zin van de maatschappelijke evolutie is para-
doxaal genoeg tevens de zin en 'raison d'6tre' van zijn handelingssocio-
logie. In deze sociologie vallen formeel en materieel studie-object dan
ook volledig samen en zijn niet meer van elkaar te onderscheiden. Als
filosofische argumentatie moge dit overtuigend in de oren klinken: in
feite legt Touraine daarmee, zij het impliciet, wel een explosieve lading
onder zijn systematiseringspoging. Waar theorie en sociologisch perspec-
tief als een 'siamese tweeling' zo nauw met elkaar worden verbonden,
betekent een falsificering van deze theorie automatisch een negatief
oordeel over zijn sociologie de l'action in het algemeen.

3.3.2. Sociologie de l'action: de ontbrekende en 'vergeten' derde scha-

kel van een wetenschappelijke sociologie

 In het voorgaande hebben we er op gewezen dat Touraine de noodzaak
ivan zijn handelingssociologie verklaart uit een theoretische interpretatie
;van de evolutie van de industriidle samenleving. Bij nadere beschouwing
blijkt  ook deze evolutie  zich  in drie fasen te voltrekken, welke .op  hun
beurt weer corresponderen met even zo veel wetenschappelijke perspec-
tieven.

De  eerste  fase is verbonden  met de industri6le revolutie.  Deze  ge-
beurtenis wordt door Touraine voor de situatie verantwoordelijk gesteld,
dat voor het eerst in de menselijke geschiedenis 'La soci6t6 a appris A
se penser comme fille de ses oeuvres'. In het denken over de samenle-
ving wordt niet langer meer gerefereerd 'A des garants m6ta-sociaux de
l'ordre social, A l'ordre naturel des choses et aux ddcrets de la Provi-
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dence'. De specifieke bijzonderheden van het Europese industrialisatie-
proces met de ervaring van wanorde en omwenteling deed echter het
bewustzijn, dat de samenleving zelf ook greep had op deze ontwikkeling
nog in de kiem smoren. De mensen maakten weliswaar hun geschiedenis,
maar 'il 6tait 6vident qu'ils ne faisaient pas leur socidtf (7). In-deze
situatie wordt het sociale handelen tot onderdeel verklaard van en on-
dergeschikt geacht aan de ontwikkelingen van de geschiedenis en als
reagerend voorgesteld op vraagstukken, die in het leven worden geroepen
door de ontwikkeling van produktiekrachten.

De tweede fase dient zich aan wanneer de industrialisatie zich met
name nestelt in landen buiten het kapitalistische Europa. Het sociale
denken gaat zich dan vooral occuperen met de bestaanscondities en het
interne functioneren   van de samenleving. Het denken   over_ de samenle-
ving en het sociaal handelen maakt dan een knieval voor en komt onder
de bekoring van het functionalistisch gedachtegoed.

Fase drie tenslotte manifesteert zich alsgevolg van de verdere evo-
lutie van de industridle samenleving zelf. Industrialisatie en economische
ontwikkeling komen steeds meer onder vigeur van politieke besluitvor-
ming en worden daarmee steeds meer van hun oorspronkelijke liberale
(markt-)ketens bevrijd. In deze fase is het niet langer opportuun uit-
sluitend te denken in termen van evenwicht en integratie. Integendeel:

'son ddveloppement, sa volontd d'6tre, sa manidre de difinir et
de constituer le champ de son action s'imposent comme un

_- objet d'6tude essentiel' (8).

De bestaansgrond voor zijn handelingssociologie, die zich wil verdiepen
in de probleemgebieden van de geavanceerde industridle samenleving,
wordt niet alleen vanuit deze zogenaamde objectieve historische maat-
schappijevolutie beredeneerd. Het is eveneens gebaseerd op een bepaalde
objectdefinitie van de sociologie p die door Touraine - hoe kan het
anders - in drie centrale probleemvelden, thema's en perspectieven kan
worden uiteengelegd.

Het studieobject van de sociologie is volgens Touraine het sociale
handelerr(psg3) . Hiervan is sprRke wanneer:
a.  -dit handeleg georidnteerd is.op bepaaide doelen;
b. de actor, de handelende persoon geplaatst is in een systeem van

sociale relaties;
c. de handeling tot communicatie leidt, dankzij het gebruik van symbo-

lische systemen met als belangrijkste de taal.
Of om het wat eenvoudiger te stellen: de sociologie als wetenschap van
het socidal-liana-ela-onivat de studie van de normatieve orientaties ach-
ter dit handelen, de sociale relaties waarbinnen dit plaatsvindt en de
symbolische uitdrukkingsvormen waarmee dit handelen gepaard gaat. De
studig, valk_flusu.iteen in _drie zelfstandige deelterreinen, waarbij vooral



130

de laatste twee aandachtsgebieden zich binnen de sociologie het meest
uitgesprokeii-liebben ontwikkeld.  Op deze twee onderzoeksvelden is in de
loop der tijd een aparte onderzoekstraditie gegroeid met een eigenstan-
dige optiek en methodiek. Deze worden door hem onder de noemer ge-
bracht van functionaliBme, respectievelijk structuralisme.1 Het functio-
nalisme zou ziEK-volgens'Touraine met name bezighouden met de voqp.en
van sociaal handelen en het structuralisme met de tekensvan het.sociale
handelen. Hoewel- hij grote bezwaren heeft tegen de eenzijdigheid die
door de overmatige beklemtoning van deze aandachtsvelden binnen de
sociologie is opgetreden, twijfelt hij desondanks niet aan hun respectie-
velijke bestaansgronden.

Bovendien is hij hen zeer erkentelijk voor het feit dat zij door hun
succes in het ontwikkelen van analytische concepten, die niet aan de
sociale praktijk zelf zijn ontleend en voor empirische verificatie open-
staan, de sociologie inderdaad een volwaardige wetenschappelijke status
hebben bezorgd en haar zo uit de speculatieve omarming van de filosofie
hebben getrokken. Echter: de hegomonistische aanspraken van voorathet
functionalisme als de wetenschap van het sociale handelen in haar_to-ta-
liteit heeft een belangrijk - en volgens Touraine eigenlijk het belang-
rijkste - aandachtsveld uit de sociologische belangstelling verdrongen. De
aandacht voor het functioneren van sociale systemen heeft de vraag naar
de diepere bestaansgrond daarvan en de aloude klassieke vraag naar de
zin en betekenis van het sociale handelen op de achtergrond doen plaat-
sen. Dit heeft onder meer tot consequentie gehad, dat binnen de sociolo-
gie de samenleving niet langer wordt beschouwd als een scheppende en
vernieuwende beweging en dat men nauwelijks nog in staat is het sociaal
handelen in verband te brengen met het idee van sociale transformatie.
De zin van het sociale handelen wordt gereduceerd tot de mate van
aanpassing van de handelende persoon aan de functionele vereisten van
geinstitutionaliseerde sociale vormen. Het sociaal handelen zoals dit
binnen het functionalisme wordt bestudeerd kan dan ook in navolging
van Gurvitch beter als 'conduite sociale' (sociaal gedrag) worden betiteld

,    en niet als 'action sociale' (pag.  11).
Kortom, binnen het functionalisme verschijnt het sociaal handelen als

-

gedetermineerd door - en afgestemd op de eisen van een sociaal syste-em
en waarbij noodgedwongen het handelen als een antwoord of reactie op
een gegeven situatie wordt waargenomen. Hiermee is volgens Touraine
volledig uit het zicht verdwenen, dat handelen niet alleen uitsluitend het
antwoord is op een situatie (het is ook creatie, innovatie en zingeving)
en dat collectieve en sociale waarden die het gedrag sturen niet uitslui-
tend geponeerd, maar ook verklaard dienen te worden.

Het streven van Touraine is er op gericht de klassieke draad, die de
sociologie vooral sinds Weber heeft laten liggen, weer op te pakken en
daarmee een theoretische en methodische lacune op te vullen. Daarbij
stelt Touraine zich in eerste instantie bescheiden op naast de andere
sociologische benaderingen.



131

'Nous souhaitons compliter, non remplacer l'effort de la socio-
logie fonctionnaliste et de l'anthropologie structurale' (pag. 11).

Deze bescheidenheid komt voort uit de opvatting, dat iedere benadering
haar eigen autonome studiedomein ter beschikking heeft en bijgevolg
geen enkele benadering aanspraak kan maken op het bieden van een
totaal-verklaring. Hoewel zuiver theoretisch gedacht het volgens Touraine
mogelijk moet zijn deze onderscheiden studiedomeinen te integreren in
een totaal kader - en waarvoor hij tussendoor op pag. 105-110 een for-
meel schema aanreikt -, is daarvan nu nog lang geen sprake. Hij spreekt
in dit verband over 'Phinomdnes sociaux totaux'; complete handelingssys-
temen waarbinnen ori6ntaties, vormen en expressies als het ware samen-
vallen.

'L'unit6 de l'analyse sociologique n'dtant que la transcription du
lien qui unit les sens au signe, un syst6me d'orientations de
l'action, une forme d'action ou un systdme d'expressions symbo-
liques doivent normalent s'ins6rer dans un ph6nom6ne social
total, ou, plus simplement, dans un systdme d'action complet'
(pag.  107).

De sociologie is echter bij lange niet een geintegreerd universum en
zolang moeten we ons tevreden stellen met het feit, dat elk van de
benaderingen een aparte codeersleutel bezit om de sociale werkelijkheid

, te openbaren. De opdracht die Touraine zich zelf stelt is de achterstand
H in te_lopenwelke zijn studiegebied heeft op het functionalisme en struc-

»'1

9 tiiralisme. De sociologie heeft juist binnen deze benaderingen zowel in
9 conceptueel als methodisch opzicht de grootste vooruitgang geboekt en

 zijn benadering dient nu op basis van dezelfde wetenschappelijke stan-
daarden een plaats te veroveren binnen het totaal van de sociologische

analyse. Echter deze ingetogenheid steekt weer schril af tegen een an-
dere  uitspra li- in de studie en welke duidelijk maakt dat, ondanks  zijn-
bereidheid tot vreedzame coexistentie,  hil  aan zijn benadering toch weer
een* ojer geWicht toekent.         +  /-  2

'L'analyse actionnaliste ne d6finit pas l'ensemble de la sociolo-

gie, mais sa raison d'6tre comme science sociale autonome'
(pag. 92).

Dit heeft te maken met de theoretisch geprivilegeerde positie die hij zijn
benaderingswijze ondanks zijn huidige methodische inferioriteit toedicht.
De vraag naar creatie of produktie van cultuur en structuur gaat nu
eenmaal vooraf aan die van de consumptie van cultuur en het funtione-
ren van sociale structuren. Bovendien vloeit uit de objectdefinitie voort,
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dat het kennis hebben van vormen en tekens van sociaal handelen on-
dergeschikt is aan dieyan de orillntaties.

'Dans la mesure ou l'on accepte de difinir la sociologie comme
1'6tude de l'action sociale, la connaissance des signes de l'ac-
tion est en droit subordonnde A celle des signifids, c'est-A-dire
des orientations du sujet social. Dans la mesure ou l'action est
criatrice de culture, ce n'est pas l'existence naturelle et con-
tradictoire de l'homme, ni meme des conditions de l'action
collective que doit partir l'analyse, mais bien de l'action crda-
trice d'histoire, du travail' (pag. 91-92).

Overigens - en dit is blijkbaar een waarschuwing tegen zichzelf gericht
- mag het bewustzijn zich bezig te houden met de vraagstellingen waar
de grootste denkers uit het verleden zich al mee bezig hebben gehouden,
het actionalisme niet in een 'orgeuil aristocratique' - doen vervallen,
want

'le fait que la recherche sociologique ait fait de plus rapides
progrds dans d'autres perspectives que la sienne doit au con-
traire linciter A la modestie' (pag. 114).

Vandaar zijn verzoek aan de andere benaderingen gericht:

'On est on m6me temps en droit de demander aux branches les
plus avancdes de la sociologie de ne pas dcarter trop vite une
tentative, qui n'a d'autre but que de rdincorporer dans l'analyse
sociologique les probldmes auxquels se consacrdrent ses pr6cur-
seurs' (pag. 115).

Aan Touraine de taak de conceptuele en methodische lacune in dit stu-
diegebied op te vullen en de daaruit resulterende nieuwe sociologische
benadering dezelfde erkende wetenschappelijke status te bezorgen, die
het functionalisme en structuralisme op hun studiegebieden reeds hebben
verworven. De constructie van dit nieuwe analytisch arsenaal moet het
uiteindelijk mogelijk maken een gelijkwaardige positie te verwerven naast
de andere benaderingen en zo een bijdrage te leveren aan het uiteinde-
lijke doel van een deze deelbenaderingen overkoepelende en integrerende
sociologie van 'totale handelingssystemen'.

Aan ons de taak in de volgende paragrafen na te gaan in hoeverre
Touraine daarin geslaagd is en in hoeverre hij zijn droom weet te ver-
werkelijken van

'une prop6deutique sociologique qui serait entidrement consacrie
A la destruction de ces faux cadres de pens6e, qui ne sont que
la transcription de la pratique sociale' (pag. 93)
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en die lange tijd verhinderd hebben het studiedomein waarop Touraine
zich wil richten onder de rationele omarming van een wetenschappelijke
sociologie te brengen.

3.4. Historisch handelen als studieobject

Zoals we in het voorgaande hebben aangegeven, wordt het studieobject
van de sociologie door Touraine in drie centrale thema's onderverdeeld.
De handelingssociologie in het algemeen richt zich daarbij op de studie
van de collectieve ori6ntaties van het sociale handelen met als centrale
invalshoek, dat deze niet alleen geponeerd maar vooral verklaard dienen
te worden. De methodische uitgangspunten die hij daarbij hanteert komen
in de volgende paragraaf aan de orde. In dit onderdeel wordt beargumen-
teerd, dat zijn handelingssociologie zich hoofdzakelijk richt op 66n as-
pect van het sociaal handelen - door hem betiteld als het historische
handelen - en waarin het fenomeen arbeid naar voren komt als het be-
langrijkste inhoudelijke referentiepunt.

In zijn algemeenheid worden door Touraine drie soorten van normatieve
oriGntaties van het sociaal handelen onderscheiden. Als vertrekpunt daar-
voor gebruikt hij een inhoudelijke definitie van sociaal handelen. In zijn
opvatting kan dat omschreven worden als

'het scheppen van een wereld van culturele werken door middel
van menselijke arbeid, welke schepping slechts kollectief kan
zijn en niet begrijpbaar is als de mens zelf niet wordt
beschouwd als een wezen, dat tegelijkertijd natuurlijk en anti-
natuurlijk is en deze tegenspraak in zijn bestaan zelf ervaart'
(pag. 57).

De normatieve ori6ntaties van het sociaal handelen zijn dan ook drieledig
van aard en worden door hem onder de analytische en totaliserende
noemer gebracht van resp. 'conscience historigue'  'sociabi itd' en 'con-
science existentielle ou anth-ropologique' (pag. 57).

De handelingssociologie houdt zich met al deze drie ori6ntatietypen
bezig. Touraine beperkt zich in zijn studie echter tot die ori6ntatietypen
welke verscholen liggen in het handelen van de mens ten opzichte van
de natuur en dat volgens hem weer gelijk kan worden gesteld aan arbeid.
In zijn studie worden de twee andere aspecten kort besproken en poogt
hij te demonstreren, dat deze vanuit identieke methodische uitgangspun-
ten kunnen worden bestudeerd als voor het onderdeel dat hij uitgebreid
uitwerkt.

Naast het feit, dat zijn belangrijkste wetenschappelijke expertise op
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het terrein van de arbeid ligt, moet als belangrijkste reden voor deze
afbakening binnen dit studiedomein zijn amGitie genoemd worden, om in
het voetspoor te treden van de grote klassieke sociologen. Ook hun
aandacht ging volgens hem vooral uit naar de grote historische trans-
formatieb€weging(en) op maatschappelijk niveau. Net als zij, wil Touraine
zich gaan bezighouden met de 'raison d'etre' van culturele en sociale
organisatievormen en de dynamiek daarvan. In han«elingssociologische
termen vertaald_gaat    het   dan   om het sociale  handelen als -historisch

----,  ...,-„--

handelen. Daarmee doelt hij op het handelen dat betrekking heeft op de
creatie en ontwikkeling van cultuur en samenleving. De hoofddoelstelling
van zijn studie wordt door hem dan ook omschreven als het construeren
van een sociologische methode welke in staat is die creatieve en schep-
pende handelingen te kunnen vaststellen, die een historisch of beter een
historicerend karakter bezitten en die als het ware de beschaving naar
voren doen bewegen. En hier ligt meteen het belangrijkste inhoudelijke

1 = argument, waarom  in deze poging arbeid zo'n centrale rol vervult  en
/        waarom zijn historische handelingssociologie -lieE-kitdkter blijft dragen

<       van
een 'sociologie du travail'.

;     Het historisch handelen wordt door Touraine namelijk gelijkgesteld
met-Ra--a 6idshanaden. Daartoe wordt door hem een beroeD-geiiaan op
Marx voor wie arbeid ook 'action sur le monde non-social' is en deze
activiteit eveneens naar voren haalt als de historische handelen 'par
excellence' (pag. 10).t,Pok volgens Touraine is arbeid te beschouwen als
een natuurlijke handeling van de mens, met behulp waarvan niet alleen
de materiEle omgeving en ook uiteindelijk de samenleving wordt getrans-
formeerd, maar in wezen ook de mens zelf. Kortom: arbeid bepaalt de
historische conditie van de mens en is in feite te beschouwen als de
producent van 'les oeuvres de civilisation' en de sociale organisatievor-
men. Door arbeid wordt de mens - en uiteindelijk ook de samenleving-
bewust van zichzelf als historische actor en als schepper van veran-
dering;f Hoewel dit arbeidsconcept direct ontleend lijkt te zijn aan de
bekenae passage aan het begin van de derde sectie van Das Kapital,
wordt het door Touraine op een totaal andere (en zelfs tegengestelde)
manier uitgewerkt (9). Bovendien staat   het in schril contrast   met   de

opvatting van Friedmann, die in zijn voorwoord in 'Trait6 de Sociologie
du Travail' uitdrukkelijk gewaarschuwd heeft tegen al te ruime definities
van arbeid, welke het gevaar in zich dragen van een onduidelijke afl)-
akening met menselijke activiteit   in zijn algemeenheid   (10).   In   onze
evaluatie zullen we daar nog op terugkomen. Hier wordt alleen vastge-
steld,   dat het centraal stellen   van de notie arbeid  in ziin-  handelings-

sociologie voortkomt uit een inhoudelijke definitie van- arbeid als bron
van historisch handelen en daarmee van maatschappelijke   lirodu-ktie   en
transformatie. In de volgende paragraaf zullen we daarnaast nog vast-
stellen dat de sleutelpositie van het concept arbeid eveneens stoelt op
methodische overwegingen.
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3.5. Methodische vertrekpunten: tussen naturalisme en idealisme

In de al eerder gegeven objectdefinitie van de sociologie  gt volgens
Touraine  al de belangrijkste methodisthe- grondstelling -i)- d  zijn  hander
lingssociologie besloten. Deze komt er op neer dat de betekenis van het
sociale handelen niet te reduceren valt, noch tot de aanpassing aan een
gestructureerd en gegeven systeem van sociale normen noch tot de uit-
drukking van een algemene 'Geist' of cultuur. De handelingssociologie
zoekt daarentegen naar de oorspronkelijke bron en naar een echte socio-
logische verklaring van de creatie en wording van waarden en orienta-
ties, die op zich weer de bestaansredenen zijn van sociale en culturele
systemen. Wil de sociologie hier greep op krijgen dan staan op de toe-
gang  tot  deze wet- volgens  hem drie grote- verboden, ofwel  de  'drie  vij-
anden' van een werkelijk sociologische verklaring (pag. 21 e.v.).

  ,Allereerst  mag .de bestaansreden van sociale waarden niet worden
gezocht in dAomstandigheden en condities van het sociale handelen:
de zogenaamde naturalistische vergissing.

 .3 Vervolgens mag de bestaansreden ook niet gezocht worden  in de
kennis die het handelend sujet daarover zelf heeft.

67 Tenslotte mogen sociale waarden niet worden losgemaakt van de so-* ciale context waarin ze zich voordoen, alsof ze op zichzelf zouden
bestaan en slechts ontdekt behoeven te worden: de zgn. idealistische
vergissing.

ad a. Volgens Touraine is iedere interpretatie, die het ontstaan van
waarden en ori6ntaties ziet als een reactie op een situatie als naturalis-
tisch te betitelen. Hieronder vallen al die pogingen, die in de economie,
techniek, demografie of zelfs in oorlogen de fundering van sociale
waarden zoeken. De betekenisvolle handeling wordt daarmee uit een
'natuurlijke', dat wil zeggen natuurbepaalde situatie verklaard, welke op
zich zelf geen enkele betekenis heeft. Volgens Touraine is het nu een-
maal onmogelijk te begrijpen hoe 'sens' geboren kan worden uit 'non-
sens'. Met een beroep op J.P. Sartre wordt de banvloek uitgesproken
over al die theoriein, die pogen het menselijk gedrag te verklaren uit
niet-menselijke eigenschappen. Vanuit deze kritiek, die met name gericht
lijkt te zijn op de materialistische verklaringiprincipes van het marxisme,
formuIeert Tburaine zijn belangrijkste methodische grondwet en die de
hoeksteen gaat vormen van zijn handelingssociologie: het menselijk han-
delen zelf is de bron van ori6ntaties en waarden van sociaal handelen.

ad b. De tweede 'dodelijke' vergissing voor een sociologische verklaring
voor   de-creatie   van

 

waarden en orientaties   is die welke volledig koerst
op de visie die het subject daarover zelf heeft.
Dit niet alleen vanwege het feit, dat er nauwelijks communis opinio
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bestaat over allerlei aangelegenheden, of omdat de representativiteit van
informanten vaak ver te zoeken is, maar vooral omdat,

'La soumission aux riponses des personnes interrogdes n'est pas
s6parable de la croyance en un diterminisme brutal, comme si
les acteurs ne pouvaient que comprendre plus ou moins claire-
ment leur situation objective, celle-ci pesant sur eux comme les
chaines aux mains des prisonniers' (pag. 25-26).

De reductie van de analyse tot de reproduktie van de mentaliteit van de
actoren heeft tot paradoxaal gevolg, dat de mentaliteit beschouwd wordt
als een betrouwbare reflectie van de eisen van een bepaalde situatie.
Daarnaast heeft deze verklaringswijze weinig oog voor het gegeven, dat
er nogal een flinke disproportie bestaat tussen de mogelijkheid van het
individu tot waardencreatie en het totale complex van waarden, dat op
maatschappelijk niveau aanwezig is. Bovendien wordt miskend, dat de
sociale betekenis van een handeling niet samen behoeft te vallep-met de
zin die de actor dBaraan zelf toekpnt. Waarden zijn per definitie collec-
tief en drukken een coltectieve -betekenis uit. De waarden en ori6ntaties
van het sociale handelen behoeven dan ook niet noodzakelijkerwijs be-
wust in het gedrag van afzonderlijke individuen aanwezig te zijn. Het
gaat om

'd'atteindre une conscience sociale collective, qui ne coincide
pas avec les consciences individuelles et se prcisente donc com-
me un inconscient' (pag. 26).

ad c. Tenslotte is iedere verklaring uit den boze welke de waarden
plaatst in een 'ciel intemporel'. Ook hier wordt gepoogd de oriiintaties
van het handelen te definiliren buiten het handelen zdf:pm:li61 *evaar
van doctrinaire interpretaties komt dan in het vizier, waarin het m6nse-
lijk gedrag beoordeeld wordt vanuit a-priori standaarded-bvEr goed en
slecht, rechtvaardig en onrechtvaardig etc. Men veivalt zo al dan niet
willens en wetens in een filosofie van de geschiedenis, wat vaak een
dekmantel vormt om in de interpretaties van het sociaal handelen de
waarden van de onderzoeker te verwisselen met die van het sociale
handelen.

liiUit bovenstaande overwegingen trekt Touraine de conclusie, dat een
f juiste sociologische verklaring    op dit probleemgebied de methodische

grondregel als uitgangspunt moet nemen, dat de orilEntaties van het
, ssociaal handelen niet mogen worden gedefinieerd als filosofische waarden
1.t of morele principes, niet beschouwd mogen worden als een antwoord op
i een situatie en bovendien niet gelijkgesteld kunnen worden met de op-

vattingen en meningen van de actoren zelf. Om deze voor de sociologie
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  dodelijke valkuilen te ontwijken is er volgens Touraine maar een reme-
  die: 'De sociale oorsprong van sociale betekenissen, oriGntaties en waar-
A den kunnen slechts herleid worden tot de beweging en ontwikkeling van
F het handelen zelf (pag. 38).

Oridntaties en waarden zijn niets anders dan de aanspraken of eisen
van het handelen zelf. Pas met dit centrale uitgangspunt is het mogelijk
dat de sociologie zich weet te onttrekken aan naturalistische en idealis-
tische interpretaties. Oridntaties worden zo niet langer gerelateerd aan
iets dat vreemd aan het handelen zelf is en niet ondergeschikt gemaakt
aan de natuur of een idee. In deze methodische opstelling klinkt duide-
lijk een van de centrale grondthesen van Durkheim door namelijk dat
het sociale slechts uit het sociale verklaard kan worden. In handelings-
sociologische termen wordt dit door Touraine omgezet in de stelling dat
de oriintaties van het handelen in het handelen zelf besloten liggen. Het
handelen wordt door niets anders dan door zichzelf georRnteerd.

De vraag die natuurlijk automatisch opkomt is, wat nu precies onder die
beweging of ontwikkeling van het handelen verstaan moet worden. Vol-
gens Touraine wordt het sociale handelen gekenmerkt door een primaire
dialectische beweging tussen een handelend subject en een object waarop
dit handelen gericht is. Het karakteristieke van het handelen is, dat er
een relatie bestaat tussen het handelend subject en een object dat zich
tegenover hem plaatst. In ieder sociaal handelen zit een dialectisch pro-
ces verborgen, waarin het subject buiten zichzelf een object plaatst en
waarin hij tegelijkertijd een poging doet zijn gezag over dit object te
vestigen.

Hoewel deze dialectische beweging zich binnen alle drie dimensies van
het handelen voordoet wordt dit door hem voornamelijk uitgewerkt op
het terrein van het historische handelen. Dit vormt weer een van de
belangrijkste overwegingen om het fenomeen arbeid tot de centrale
hoeksteen van zijn handelingssociologie te verheffen. In arbeid worden in
zijn opvatting al die methodische vertrekpunten verenigd, welke voorko-
men, dat in de interpretatie van het historisch handelen naturalistische
of idealistische elementen binnensluipen.

Allereerst komt het tegemoet aan de eis, dat er geen tegenstelling
mag worden gecre6erd tussen situatie en ori6ntatie van het handelen.

Arbeid is in de optiek van Touraine zowel handelen als situatie.

'La notion de travail est au centre de notre analyse, parce que
le travail est A la fois action et situation; ni id6e, ni donnie
naturelle de la vie sociale, mais praxis portant en soi des pro-
pres orientations normatives' (pag.  56).

In arbeid komt zeer extreem tot uiting, dat deze vorm van handelen niet
gedefinillerd kan worden onafhankelijk van zijn betekenis voor het han-
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delend subject. Arbeid is de handeling 'par excellence' welke duidelijk
maakt, dat de ori6ntaties in het handelen zelf besloten liggen. Arbeid is
niet een idee, een gedachte of een situationele gegevenheid, maar vooral
een 'praxis' die in zichzelf normatieve orilintaties draagt.

Vervolgens komt in arbeid de algemene dialectische beweging van het
handelen zeer geprononceerd naar voren en welke hier de vorm aanneemt
van   creatie en controle (beheersing). Er bestaat volgens Touraine   geen
arbeid zonder de wil om werken (oeuvres) te scheppen en zonder tegelij-
kertijd de wil om het produkt te controleren dat wil zeggen zijn bestem-
ming te bepalen. Dit zou geen doctrinaire of filosofische uitspraak zijn:
de essentie van arbeid is dat het een tweevoudige aanspraak is op crea-
tie en controle en welke zich op collectief niveau genereert tot een
'fonds' van normatieve orilintaties van het historisch handelen: het zgn.
'sujet historique'.

3.6. In het voetspoor van Weber

Touraine ziet zijn paging tot het aanleveren van een conceptueel en
methodisch fundament onder de sociologische studie van het historisch
handelen als een verdere vervolmaking van het Weberiaanse gedachte-
goed. Net als Weber ligt zijn hoofdintentie in het doorgronden van de
betekenis van het historisch handelen, zoals dit tot uiting komt in de
vorming en dynamiek van de (westerse) beschaving. Bovendien erkent hij
in Weber de grondlegger van zijn methodisch postulaat, dat het sociale
handelen niet als een reactieve reflex op een situatie mag worden be-
schouwd, maar bestudeerd moet worden in relatie tot de ori6ntaties van
het handelende subject. Desondanks beschouwt hij het werk van Weber
als nog liggend op het grensgebied van sociologie en geschiedenis. Met
name in de constructie van ideaaltypen valt volgens Touraine teveel de
klemtoon op de concrete gedragingen van actoren. Deze heeft met de
geschiedschrijving gemeen dat zij wel de historische situatie kan definib
ren zonder deze te kunnen verklaren. Daarnaast zou er sprake zijn van
een ambigue positie van de notie orillntaties in het denksysteem van
Weber.

Allereerst komt in de bekende objectdefinitie van Weber tot uiting
dat de oriintaties van het handelen tezeer beperkt blijven tot de relaties
ten opzichte van anderen en worden de orilintaties van het historisch
handelen daarmee buiten de handeling zelf geplaatst. 'Positieve' studie
van normatieve oridntaties is slechts mogelijk wanneer deze niet naar
iets verwijzen dat vreemd aan de handeling zelf is. Het Weberiaanse
gedachtengoed vereist volgens Touraine een ontwikkeling van een alge-
mene theorie van 'historische praxis' en niet zoals Parsons uit de aan-
zetten van Weber heeft geconcludeerd een theorie van sociale systemen.
Een dergelijke theorie kan slecht steunen op het fenomeen arbeid, omdat
deze zowel de historische handeling bij uitstek is als tegemoet komt aan



139

het postulaat, dat het handelen niet los kan worden beschouwd van de
orilEntaties die in deze activiteit zelf besloten liggen. In de discussie met
Weber en Parsons wordt overduidelijk dat de notie arbeid haar centrale

positie in het conceptuele denksysteem van Touraine moet gaan afstaan
aan het concept 'sujet-historique'. Enerzijds omdat het begrip arbeid
teveel het idee oproept, dat de normatieve ori6ntaties van het handelen
ontleend worden aan 'une situation de fait, d'un itat des forces de pro-
duction'. Anderzijds om een begrip te ontwikkelen, dat duidelijk maakt
dat het analyseniveau zich niet richt op dat van de concrete actoren.

'C'est pourquoi plut6t que le travail, c'est le sujet historique
qui doit etre considdrd comme la notion centrale dans ce systal
me d'analyse' (pag. 38).

En hier raken we aan een van de meest ambigue noties in het denk-
schema van Touraine, omdat, zoals we in de volgende paragraaf zullen

zien, dit concept een meervoudige betekenis heeft. Hier willen we alleen

vaststellen, dat het 'sujet-historique' - soms ook wel betiteld als 'con-
science historique' - de conceptuele spil vormt in de poging de creatie
en transformatie van maatschappelijke waarden en organisatievormen te
bestuderen als de uiting van normatief georiInteerd historisch handelen.
Bovendien is het bedoeld om het 'actionalisme' te voorzien van een be-
grippenapparaat, dat de toets van wetenschappelijkheid zou kunnen door-
staan. Het zou vergelijkbaar zijn met de notie sociaal systeem, welke
binnen het functionalisme wordt gehanteerd als heuristisch postulaat om
de betrokkenheid van het sociaal handelen op de functionele vereisten
van geinstitutionaliseerde relatievormen te bestuderen. De notie 'sujet-
historique' heeft volgens Touraine een identieke status. Uiteindelijk wil
zijn handelingssociologie dezelfde wetenschappelijke status verwerven als
het functionalisme. De eis die nu eenmaal aan een wetenschappelijke
analyse wordt gesteld is, dat ze moet werken met begrippen die niet
ontleend zijn aan de sociale praktijk, laat staan dat ze gebukt mag gaan
onder de oordeelsvorming, zoals die door bestaande instituties en zeden

wordt opgelegd. Pas dan kan men voldoende gevrijwaard zijn voor een
filosofie van de geschiedenis

'et l'explication scientifique peut progresser en s'appuyant sur
des notions thdoriques A partir desquelles se formulent des
hypothdses qui, traduites en propositions concr6tes, peuvent
etre soumises h v6rification' (pag. 58).

Het uiteindelijke doel is

'de construire un systdme d'explication qui ne serait ni une
doctrine interpritative ni un simple description formelle des

phinom6nes observis' (pag. 58).
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3.7. 'Le sujet historique'

De term 'sujet historique' neemt in het denkschema van Touraine naast
het begrip arbeid de belangrijkste positie in. De afbakening tussen beide
begrippen is echter vaak onduidelijk en sorns wekt Touraine zelfs de
indruk of 'le sujet historique' beschouwd kan worden als een ander
woord voor arbeid. Het beide definiEren in termen van creatie en con-
trole wekt althans sterk de indruk met een tautologie van doen te heb-
ben. De moeilijkheid begint eigenlijk al meteen bij de introductie van dit
begrip. Het wordt voor het eerst gepresenteerd in de discussie met We-
ber en Parsons: een discussie welke vooral methodisch en handelingsthe-
oretisch in de strikte zin van het woord van aard is. Wat men zou ver-
wachten is dan ook een definitie welke daaraan tegemoetkomt. Het te-
gendeel is echter het geval. Op pag. 38 komt Touraine namelijk met een
eerste definitie welke eerder maatschappijtheoretisch van aard is en die
vrij vertaald op het volgende neerkomt:

'Het sujet historique definieert een bepaalde betrekking van de
maatschappij ten opzichte van zichzelf. Deze betrekking wordt
bepaald door het vermogen van de maatschappij de omgeving
als zijn produkt te beschouwen: een vermogen dat weer afhan-
kelijk is van de mate van ontwikkeling van het technisch milieu
en de toeiEigeningsvormen van de instrumenten en resultaten
van arbeid'.

Uit deze definitie blijkt, dat het 'sujet historique' verbonden wordt met
een bepaalde evolutiefase in de samenleving. Het 'sujet-historique' is dan
geen methodisch-instrumenteel concept maar een inhoudelijk concept
behorend bij een maatschappijtheorie. En zo sluipt er al van het begin
af aan een grote inconsistentie in het denkschema van Touraine binnen.
Theorie en methode vallen als het ware in 66n begrip samen en het is
dan ook nauwelijks verwonderlijk dat het hoofdstuk bedoeld om een
uiteenzetting te geven over methodische concepten en instrumenten
vermengd wordt met een inhoudelijke theorie over de ontwikkeling van
de industri6le samenleving. Dit heeft tot onbedoeld gevolg, dat alle be-
grippen een in theoretisch opzicht nogal ambigue karakter dragen. Het
zijn zowel puur intellectuele constructies zonder directe verwijzing naar
direct observeerbare fenomenen als fenomenologische beschrijvingen,
welke als bron zouden kunnen dienen voor de selectie van operationeel
toetsbare variabelen (11). Deze twee onderscheiden betekenissen worden
door Touraine niet goed uit elkaar gehouden en al lezende komt men tot
de conclusie dat Touraine naar believen van het ene theoretische register
naar het andere overstapt, daarmee bij de wat minder spiritueel inge-
stelde lezer grote verwarring stichtend. Het is dan ook nuttig deze twee
aspecten scherper van elkaar te onderscheiden. Voor de goede orde zul-
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len we diverse hoedanigheden vermelden, welke het concept 'sujet histo-
rique' steeds wisselend in de studie van Touraine aanneemt (hetgeen
overigens geldt voor bijna alle andere begrippen)  (12).
1. Allereerst heeft het een methodisch-instrumentele betekenis. Steeds

opnieuw en vaak tot vervelends toe wordt door Touraine beklemtoond,
dat het begrip bedoeld is als analyse-instrument en dus niet gelijkge-
steld kan worden aan een of andere concrete empirische realiteit.

'Le sujet historique n'est pas plus un acteur concret que ne
l'est la conscience collective ou Dieu', (pag. 38)
'Aussi ne peut-on jamais 6tablir une correspondance directe
entre une situation du sujet historique et une uniti historique,
epoque, regime social ou soci6t6 nationale' (pag.  121).

Net zoals het functionalisme een sociaal systeem poneert, dat wil
zeggen uitgaat van de v66ronderstelling van een geregelde wederzijdse
afhankelijkheid tussen de gedragingen van actoren, zo postuleert het
actionalisme een historisch sujet. Dit is een door de onderzoeker op
intellectueel niveau geconstrueerde totaliserende eenheid van waaruit
het normatieve sociale handelen wordt bestudeerd.

2.  Dit brengt ons op de tweede betekenis van dit begrip.
In meer handelingstheoretische termen wordt het ook omschreven als
een totaliteit van historische handelingsoridntaties voortkomend uit de
maatschappelijke praxis van arbeid. Het 'sujet historique', zo lezen we
op pag. 121, is

'la structure naissant d'une activiti totalisante, l'uniti des
mouvements dialectiques de l'action historique'.

Eenvoudiger geformuleerd zou men kunnen stellen, dat het historisch
sujet de analytische noemer is waaronder een collectief fonds van
normatieve orilEntaties wordt gevat, welke in het leven wordt geroe-
pen door (of beter nog opgesloten is in) het arbeidend bezig zijn van
de mens. In de poging weer eens een heldere omschrijving te geven
van het doel van zijn boek wordt dit dan ook (praktisch onvertaal-
baar) omschreven als

'de comprendre la raison d'etre des moddles sociaux de con-
duites construits par un sujet historique A partir de sa situation
de travail'  (pag 454).

In deze zeer compacte formulering wordt tot uitdrukking gebracht,
dat klaarblijkelijk het 'sujet historique' het totaal van ori6ntaties
omvat die in de arbeid zelf besloten liggen en dat bijgevolg deze
ori6ntaties (of sujet historique) een andere hoedanigheid verweven als



142

de situatie waarbinnen arbeid wordt uitgeoefend ingrijpend verandert.
Zoals we nog zullen zien, wordt met arbeidssituatie niet bedoeld de
omstandigheden op de arbeidsplaats maar meer de maatschappelijke
constellatie als zodanig en die naar onze interpretatie grofweg kan
worden onderscheiden in een situatie v66r en na de industri le revo-
lutie.

Op de problemen die hieruit voortvloeien zullen we nog niet in-
gaan. Hier stellen we ons voor alle duidelijkheid tevreden met de
vaststelling, dat het 'sujet historique' klaarblijkelijk begrepen moet
worden als een maatschappelijk 'fonds' van eisen en orilEntaties waar-
aan het historisch handelen zijn betekenis ontleent en dat in de
arbeid zelf besloten ligt. Op het niveau van de (individuele?) arbeid
worden deze ori6ntaties van waaruit de werknemer zijn situatie be-
oordeelt samengevat onder de eisen van creatie en controle. Op het
maatschappelijk niveau verschijnen zij onder de noemer van ontwik-
keling en democratie. Deze als heuristisch en inhoudsloos bedoelde
begrippen zijn met andere woorden de maatschappelijke 'vertaling'
van de ori6ntaties die in het arbeidend handelen zijn geincarneerd.
Zij vormen als het ware een maatschappelijk 'bewustzijnsfonds' in
naam waarvan stelling kan worden genomen tegen de bestaande maat-
schappelijke situatie. Dit brengt Touraine zelfs tot de overtuiging, dat

'1'6tude du sujet historique est, avant toute chose, une socio-
logie de la libert6, elle est toujours recherche du mouvement
par lequel sont A la fois constitudes et contest6es, organis6es
et dipassdes les formes de la vie sociale' (pag. 123).

Met het bovenstaande wil Touraine niet stellen, dat iedere mens in
zijn arbeid creatief wil zijn of gedreven wordt door de wens tot
ontwikkeling en democratie. Het is tenslotte een analytische benade-
ring. Dit neemt niet weg dat het 'actionalisme' ervan uitgaat, dat het
historisch sujet geen betekenis heeft als het niet in iedere actor op
een of andere manier objectief aanwezig is.

'Le sujet historique n'a pas de sens s'il n'est pas objectivement
prisent en chaque acteur' (pag.  127).

De sociologie van het historisch handelen, zo lezen we verder, heeft
alleen maar zin als ze het handelen van de mens betrekt op een
studie van het historisch sujet.

'Tout acteur historique reconnait A ses actes et revendique
pour eux une certaine 16gitimitd. Tout acteur agit au nom de
la totaliti et non dintdrets particuliers; ce qui n'exclut pas
quil difende des intdrets particuliers, mais il les ddfend au
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nom de la totalit6, de 1'int6ret g6n6ral, de Dieu, de l'Histoire.
Telle est la marque la plus visible du sujet historique dans les
actes humains' (pag.  127).

Uit dit citaat komt naar voren, dat het historisch sujet in het han-
delen van de mens tot uiting wordt gebracht door middel van een
beroep op de 'totaliteit'. Geen enkele individuele of collectieve actor
belichaamd dit historisch sujet maar ieder neemt er wel deel aan.

Het handelen van de mens bezit in zijn terminologie een zoge-
naamde 'charge subjectale', dit is een zekere mate van referentie aan
of betrokkenheid op het historisch sujet. In een apart hoofdstuk
wordt door Touraine uitgebreid teruggekomen op de relatie 'sujet

historique' en individueel menselijk handelen. Met behulp van het
concept 'projet' poogt Touraine verschillende niveaus van 'invoeging'
van actoren te onderscheiden in het collectieve orilintatiesysteem
welke het historisch sujet kenmerkt. De aandacht van Touraine ligt
echter niet zozeer op het individuele niveau. De notie 'sujet histori-
que' is vooral geconstrueerd om het collectieve handelen te door-
gronden. Het brandpunt van de belangstelling is daarbij vooral gericht
op hoe zich vanuit de betrokkenheid op het 'sujet historique' sociale

bewegingen manifesteren die van doorslaggevend belang zijn voor de
ontwikkeling en oriintatie van de samenleving.

3. Tenslotte heeft het concept, zoals al eerder beklemtoond, een maat-
schappijtheoretische duiding. In deze meer inhoudelijke betekenis
wordt met 'sujet historique' de capaciteit van de samenleving bedoeld
zichzelf als het produkt van eigen handelen te beschouwen. Deze

capaciteit wordt afhankelijk gesteld van onder meer de mate van
industri6le ontwikkeling. Dit heeft tot consequentie, dat als tijdloos
gepresenteerde begrippen als arbeid, 'sujet historique' en dergelijke
pas hun reile inhoud verwerven in die samenlevingen welke in indus-
trieel-technisch opzicht 'hun vleugels' voldoende hebben uitgeslagen.
Arbeid als creatie en controle is pas echt creatie en controle in een

geavanceerde industridle samenleving. Een ander inconsistent aspect,
dat uit de vermenging tussen methode en object van studie voort-
Vloeit is, dat waar in methodisch opzicht arbeid en sujet historique
worden omschreven in handelingstheoretische termen dezelfde begrip-
pen binnen zijn evolutietheorie in historisch-situationele termen wor-
den gedefinieerd. Het is de continue vermenging tussen arbeid als

handeling en arbeid als determinerende situatie, welke de lezer uitein-
delijk tot twijfel brengt over het historicerende of maatschappijpro-
duktieve karakter van arbeid. Want wanneer arbeid als situatie ver-

schijnt is dit ook bij Touraine niet meer dan de weerspiegeling van
de historische stand van de kennis en de technische middelen (13).
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Deze multi-dimensionaliteit van de concepten vormt een van de belang-
rijkste redenen voor de moeilijke leesbaarheid van het boek van Tou-
raine. Naarmate men in het boek vordert wordt echter ook steeds dui-
delijker, dat de klemtoon steeds meer verschuift naar het derde aspect.
De gedachte dringt zich dan ook op, of het geheel niet sterk is toege-
schreven naar een vooropgezet idee over maatschappelijke ontwikkeling:
een ontwikkelingsschema dat, zoals we zullen zien, nogal grote overeen-
komsten vertoont met het'ABC-schema van technische evolutie'.

3.8. Industri6le ontwikkeling als historische handeling

3.8.1. Inleiding

In het voorgaande is met 'le sujet historique' het centrale concept gein-
troduceerd met behulp waarvan Touraine de samenleving in haar ontwik-
keling wil bestuderen. Het uitgangspunt daarbij is, dat de ontwikkeling
van de samenleving niet verklaard mag worden uit zgn. objectieve niet-
sociale determinanten of uit een 'boven de samenleving zwevende' alge-
mene 'Kulturgeist'. Het begrip dient om te onderstrepen, dat in de visie
van Touraine de samenleving met haar culturele en sociale organisatie-
vormen het resultaat is van betekenisvol handelen. De samenleving en
haar ontwikkeling wordt gestuurd en geleid vanuit een collectief orilinta-
tiesysteem dat in het sociale handelen zelf aanwezig is. We hebben
daarbij verder gezien, dat arbeid beschouwd wordt als de historische
handeling bij uitstek. Vandaar dat we kunnen stellen dat, in de optiek
van Touraine, de samenleving zich constitueert en transformeert vanuit
een betekenissysteem dat in de arbeid als zodanig aanwezig is. In dit
uitgangspunt ligt de stelling besloten, dat wanneer de arbeid van karak-
ter  verandert, zich eveneens veranderingen zullen voordoen  in  de  aard
van de normatieve ori6ntaties van het historisch handelen en daarmee in
de aard en richting van de maatschappelijke evolutie. In deze opvatting
ligt ook de basis voor de koppeling van een methode aan een inhoude-
lijke evolutietheorie. Op zich is dit niet zo bezwaarlijk als tenminste in
de presentatie deze twee aspecten wat duidelijker van elkaar waren
onderscheiden. Nu vindt echter vaak een onontwarbare vermenging plaats
tussen het presenteren van het actionalisme als nieuwe methode en het
formuleren van een theorie over maatschappelijke evolutie. Naar mijn
mening moet daarbij de zuiverheid en consistentie van analytische con-
cepten en principes het vaak afleggen tegen de gedrevenheid een 'visio-
naire' theorie te onderbouwen, misschien zelfs te legitimeren.

Wat hier nu volgt is een poging tot reconstructie, waarbij het geheel
zoveel mogelijk tot de kern is teruggebracht. Deze reconstructie draagt
het gevaar in zich van een mogelijke versimpeling van de met veel voca-
bulair geweld en 'flamboyant' taalgebruik gekenmerkte presentatie door
Touraine zelf.



145

Als vertrekpunt daartoe nemen we de door Touraine gepresenteerde
stelling in zijn hoofdconclusies:

'Les orientations normatives de l'action historique sont directement
commandies par la situation de travail, c'est A dire par la volontd
de cr6ation et de contr6le du travailleur dans un milieu technique,
ou par son ali6nation naturelle et sa conscience constituante dqui-
libries par sa conscience fidre dans un milieu faiblement marqui
par le travail, largement naturel' (pag. 454).

Uit dit citaat blijkt, dat Touraine in analytisch opzicht twee soorten van
maatschappelijke situaties onderscheidt waarbinnen arbeid wordt uitgeoe-
fend. De ene wordt betiteld met 'natuurlijk milieu' en de daarbij beho-
rende maatschappijformatie wordt afwisselend omschreven als pr6- c.q.
proto-industri6le, traditionele, primitieve of klassensamenleving. De an-
dere heeft het predikaat van 'technisch milieu' en de concrete maat-
schappelijke uitdrukking wordt getooid met de term industri6le samenle-
ving. Kortom, ook Touraine voegt eigenlijk de zoveelste tweedeling bin-
nen de sociologie toe en welke zich overmatig concentreert op de situa-
tie v66r en na de industridle revolutie. Hoewel Touraine grote bezwaren
heeft tegen de eerder door Friedmann ontwikkelde dichotomie is het
opvallend dat hij wel gebruik maakt van dezelfde terminologie. Opvallend
is verder ook de grote mate van parallelliteit met de analytisch onder-
scheiden maatschappelijke arbeidssystemen en het technisch evolutiesche-
ma: een parallelliteit die meer dan toevallig is. We zullen zien, dat de
twee analytische maatschappijmodellen - ook wel door hem gedefinieerd
als historische handelingssystemen - worden uitgewerkt tot een drie-
fasenmodel van maatschappij-evolutie. In dit model speelt zich bovendien
eenzelfde dialectische beweging af, zoals onderkend in zijn eerder op
veel lager abstractieniveau ontworpen ABC-schema. Als inhoudelijke rode
draad loopt bovendien in beide conceptualiseringsgrondslagen de idee, dat
naarmate de industrieel-technische ontwikkeling zich doorzet de sociale
verhoudingen steeds meer als het produkt verschijnen van het sociale
handelen zelf en deze verhoudingen met andere woorden niet langer
gedetermineerd worden door technische, economische of wat voor andere
niet-sociale bepaaldheden dan ook.

3.8.2. Arbeid en 'sujet historique' in de traditionele beschaving

Om de principes van zijn actionalistische methode te verduidelijken,
begint Touraine met de presentatie van een (arbeids)situatie die geken-
merkt wordt door een zeer sterke afhankelijkheid van de natuur. Het is
de situatie waar de arbeidende mens niet of nauwelijks in staat is zich
tegen de overmacht van de natuur als schepper te definiliren. Arbeid in
zijn hoedanigheid van creatieve maatschappelijke determinant wordt
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overstelpt, platgedrukt en tegengewerkt door de druk van de materiile
noodzakelijkheden. De scheppende kracht wordt voorgesteld als in de
natuur zelf gelegen te zijn en krijgt daardoor een metafysisch (vaak
religieus) predikaat opgeplakt. De maatschappelijke restsom van arbeid
wordt niet toegeschreven aan de menselijke interventie en dit is dan ook
de reden waarom 'la socidtd ne peut etre pens6e comme un produit du
travail humain' (pag. 128). In het wat meer prozaische taalgebruik van
Touraine wordt dit nog als volgt verduidelijkt:

'Si la tempete engloutit les navires marchands, si la gr6le ruine les
moissons, si l'ignorance emp6che de compter l'espace, le temps et
la production, comment les rapports sociaux et les institutions
pourraient-ils reposer sur des principes rationnels d'organisation et
surtout comment pourraient-ils etre con us comme produits par
l'existence sociale des hommes?' (pag. 128).

In handelingstheoretische termen vertaald, d.w.z. in oridntatiesystemen
die door deze situatie in het leven worden geroepen, wordt dit gepre-
senteerd als een dialectiek tussen een trots, en onderworpen bewustzijn
(conscience fidre et conscience soumise).   Ook   in deze situatie ervaren  de
arbeiders een zekere mate van producententrots, een gevoel van schep-
ping, maar deze wordt ondergeschikt gemaakt aan het bewustzijn dat de
natuur niet voor verandering vatbaar is en de maatschappij met andere
woorden onderworpen is aan de gegeven orde.

Het constituerend bewustzijn, welke de organisatie van het maat-
schappelijk leven bepaalt, wordt onder de autoriteit van een supra- na-
tuurlijke orde of 'un garant m6tasocial de l'ordre social' geplaatst (pag.
139). Het verkrijgt daarmee een onderdanig karakter.

Het 'sujet historique' (de capaciteit van de samenleving zichzelf te
beschouwen als het resultaat van maatschappelijke arbeid) wordt als het
ware buiten de sociale wereld geprojecteerd. Dit omdat de mens en de
samenleving niet in staat zijn hun bestaan door middel van hun werk te
begrijpen. Doordat het 'trotse bewustzijn' wordt neergedrukt door het
'conscience soumise' is er dan ook geen sprake van een normatief sys-
teem van eisen ten aanzien van de maatschappelijke inrichting en ont-
wikkeling. De samenleving wordt beschouwd als een natuurlijke orde en
niet als een puur sociale orde. In een dergelijke orde is bovendien
sprake van een grote persoonlijke macht van de dominante klasse of
'heersers'. Deze macht wordt als een natuurlijk en integraal onderdeel
beschouwd van de supra-humane orde. Klassenverhoudingen worden erva-
ren als natuurbepaald en vinden hun fundament in meta-sociale voorna-
melijk religieuze garanten. Klassenverhoudingen zijn voor Touraine dan
ook geen economisch bepaalde verhoudingen. Zij vinden hun wortel in
het 'conscience soumise' en kunnen niet onafhankelijk bestaan van al-
lerlei meta-sociale garanten die dit bewustzijn aan de sociale orde toe-
kent.
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'Point de classe dominante sans un fondement religieux, politique
ou iddologique' (pag. 151).

Een klassencontradictie wordt dan ook nauwelijks ervaren. Dit wordt
volgens hem pas realiteit als de mens zichzelf ziet als schepper en het
historisch sujet niet langer buiten de sociale orde wordt geprojecteerd.

'Tant que l'action crdatrice de l'homme est faible, tant que ses
risultats n'augmentent pas ou augmentent trop lentement pour etre
pergus, la contradiction des classes n'apparait pas; elle ne se
manifeste que quand s'6tend le monde des produits de travail et
quand l'homme, cr6ateur et ddpendant A la fois, prend conscience
du sujet cr6ateur, mais ne le congoit que comme projet6 hors du
monde humain, force surnaturelle' (pag. 131).

Pas als de macht van de menselijke arbeid over de natuur toeneemt

krijgt het trotse bewustzijn haar eigen inhoud en levert zo de grond-
slagen voor een fonds van 'maatschappelijke aanspraken'. In navolging
van L6vi-Strauss spreekt Touraine hierover in termen van '1'dchauffement

des socidtis'; de 'verhitting' van de primitieve samenleving door het
industrialisatieproces en die de komst aankondigt van de industriille
beschaving (pag.  131).

'Op het moment dat de mens gaat leven en werken in een omge-
ving die gevuld is met menselijke scheppingen (binnen een tech-
nisch milieu) verdwijnt het onderdanige bewustzijn en erkent men
niet langer de persoonlijke overheersing en onderschikking aan de
heersers' (pag. 132).

'L'opposition de la conscience fidre et de la conscience constitu-
ante se manifeste d'autant plus clairement qu'elle approche davan-
tage de son terme historique et de la naissance de la civilisation
industrielle' (pag. 133).

3.8.3. Arbeid en sujet historique in de industri6le beschaving

Zoals in het bovenstaande aangegeven, wordt door Touraine de indus-
trieel-technische ontwikkeling opgevat als een proces van 'dchauffement',
welke de coherentie van een als natuurlijk ervaren traditioneel klassen-

systeem uiteen doet vallen.
Maar net als in zijn beschouwing over de evolutie van de industrie-

arbeid gaat Touraine er vanuit, dat deze 'afbraakbeweging' wordt gepa-
reerd door een tegengestelde beweging van recompositie. Dit mondt uit
in de vorming van een nieuw maatschappelijk systeem met een eigen
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coherente eenheid, zij het wel van kwalitatief totaal andere aard. Wordt
in de evolutie van de industriearbeid dit kwalitatief nieuwe coherente
eindstation omschreven als het technische arbeidssysteem: op maatschap-
pelijk niveau wordt dit nu geconcipieerd als de industri6le beschaving.

In het navolgende schema is gevisualiseerd, hoe naar mijn mening,
het analytisch grondstramien in elkaar steekt, met behulp waarvan Tou-
raine de maatschappelijke transformatie bestudeert en dat qua opzet
identiek is met zijn driefasen-schema van technische evolutie.

Traditionele Industri6le

Beschaving Beschaving

A                B                C

Klassen- Industrieel (Post-)

samenleving Kapitalisme Industri6le
Samenleving

>

Industrieel-technische ontwikkeling

In dit schema wordt tot uitdrukking gebracht, dat de dynamiek in de
samenleving door Touraine wordt geconcipieerd als een dialectische be-
weging tussen traditionele en industrilile beschaving. De mate van indus-
trieel-technische ontwikkeling bepaalt de concrete historische fase
waarin de samenleving zich bevindt. Op dit niveau wordt door Touraine
gesproken over een zgn. intermediaire voorbijgaande fase, waarin aspec-
ten van de traditionele en industri6le beschaving zich tegelijkertijd ma-
nifesteren en die daardoor geen eigen coherente eenheid bezit. Deze
wordt door hem betiteld en gelijkgesteld met de fase van het indus-
trieel-kapitalisme. Kenmerkend voor deze fase acht Touraine het feit, dat
dit type samenleving zowel nog de sporen draagt van het oude klassen-
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systeem als ook het niet meer te stuiten pad is ingeslagen naar een
nieuwe maatschappelijke configuratie behorend bij de industri6le bescha-
ving.

De vraag die nu opkomt is, wat houdt dan deze industri8le beschaving
precies in, die in staat wordt geacht een nieuwe coherentie te geven aan
het maatschappelijke systeem?

Met dit begrip wil Touraine vooral duidelijk maken dat het 'sujet
historique' zich in vergelijking met de traditionele beschaving in een
kwalitatief nieuwe situatie of toestand bevindt.

Is in de traditionele beschaving het 'sujet historique' buiten de sa-
menleving geprojecteerd; nu ligt het als het ware opgesloten in de sa-
menleving zelf. De samenleving beschouwt zich als het produkt van haar
eigen arbeid en ontleent haar orde niet meer aan allerlei, meta-sociale
garanten. Het 'sujet historique' is geincorporeerd in het maatschappelijke
handelen zelf. Als motor achter deze ontwikkeling wordt het industriali-
satieproces opgevoerd, omdat daardoor de macht van de mens over de
natuur zo groot is geworden, dat het trotse bewustzijn zich eindelijk van
haar onderworpen situatie weet te bevrijden. Het trotse bewustzijn kan
tot volle ontplooiing komen, hetgeen zich manifesteert in eisen en aan-
spraken over het gebruik en toeiEigening van de (maatschappelijke) re-
sultaten en opbrengsten van arbeid.

In de arbeid zelf wordt voortaan het ontwikkelingsprincipe van de
samenleving erkent. Deze ontwikkeling resulteert in een afzwakking van
het 'conscience soumise' en daarmee in een afwijzing van de meta-so-
ciale garanten, die dit bewustzijn in het leven riep en het fundament
vormde van de traditionele klassenverhoudingen. Door de industri*le
ontwikkeling wordt de arbeid niet meer ervaren als een confrontatie
tussen de mens en de natuur, maar voortaan beleefd als een ontmoeting
tussen de mens en door hem geproduceerde werken. Het historisch sujet
komt tot uiting in de arbeid zelf en de eisen van dit sujet worden con-
crete realiteit.

'Ce n'est donc plus hors de l'homme, mais dans son action
qu'est saisi le sujet historique et la dialectique de celui-ci est
celle de la crdation et du contr6le. C'est dans la criation, dans
la production que l'homme sa saisit comme sujet historique et
ce qu'il exige est le controle de ses oeuvres, A tous les degr6s'

(pag. 142)

Hoewel Touraine erkent, dat het begrip controle een nogal diffuus ka-
rakter bezit, bedoelt hij er vooral het streven van de werknemers mee

'A iliminer ce qu'ils estiment 6tre des dangers de rupture entre
eux-memes et leurs oeuvres' (pag.  143).
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Dit controlestreven manifesteert zich zowel op het niveau van de ar-
beidsplaats als op nationaal niveau. Dit is ook de belangrijkste reden
waarom Touraine voorstelt op het meest globale niveau van de sociale
realiteit deze termen te vervangen door die van ontwikkeling en demo-
cratie. Met ontwikkeling wordt dan niet zozeer bedoeld de economische

groei of expansie maar 'la transformation de la socidtd par le travail'.
Democratie moet verder niet verward worden met een bepaald politiek
systeenn nnaar is

'la conscience de la 16gitimitd des modes d'utilisation du produit
du travail individuel et collectif' (pag. 143).

Van belang is nu, dat Touraine uit deze dialectiek van creatie en con-
trole een nieuwe eenheid of totaliteit destilleert.

Was in de traditionele beschaving de sociale eenheid gefundeerd op de
meta-sociale garanten van de maatschappelijke orde: met de industriile
ontwikkeling komt een nieuwe eenheid in het vizier, welke door Touraine
onder de analytische noemer wordt gebracht van een rationaliseringsmo-
del  (14). Dit vormt  in de industri6le beschaving het nieuwe gemeenschap-
pelijke ori6ntatiesysteem; het nieuwe referentiepunt van alle sociale
krachten en bewegingen in de samenleving. Het vormt de nieuwe norma-
tieve constituteringsgrondslag van de samenleving en komt voort uit de
maatschappelijke praxis zelf. Met dit rationaliseringsmodel als het nieuwe
eenheidsprincipe van de industri6le samenleving heeft Touraine een com-
plex   geheel van rationeel-legale oridntaties   op  het oog, zowel   in de sfeer
van de produktie (de eis tot economische ontwikkeling op basis van
rationele principes) als in de sfeer van (politieke) controle over deze
produktie   (de  eis  tot de ontwikkeling van legale autoriteitsvormen).   De
industri6le beschaving wordt dus door deze twee centrale principes gede-
finieerd en het al dan niet voorkomen daarvan maakt uit of een samen-

leving als industrieel beschouwd kan worden.

'On ne peut nommer industrielle une socidtd que si: 1) elle
considdre le diveloppement rationnel de la production comme
l'orientation normale de ses forces de travail et sa tiche prin-
cipal, 2) elle considLre ses institutions publiques comme une
forme de controle social de ses activitis economiques' (pag.
144).

Deze conceptie is volgens hem verder niet in strijd met het bestaan van
een diversiteit van industri6le samenlevingen. Dit, omdat ondanks de
gemeenschappelijkheid in problematiek en algemene kenmerken, de con-
crete sociale organisatie van de samenleving wezenlijk verschillend kan
zijn. Rationalisering als zodanig leidt niet automatisch tot bepaalde vor-
men van controle en sturing.
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Wanneer we het bovenstaande samenvatten kan worden vastgesteld, dat
ook voor Touraine de industrialisatie als de kwalitatieve breuk zonder

weerga in de maatschappijgeschiedenis wordt opgevoerd. Industrialisatie
en vooral de verdere technische ontwikkeling die daarop volgde wordt
verantwoordelijk gesteld voor de opkomst van een nieuwe beschaving,
een nieuwe cultuur van waaruit zich een nieuwe samenleving constitu-
eert. Om te pogen de valkuilen te ontwijken, die volgens hem verscholen
zitten in deterministische en idealistische verklaringsmodellen, baseert
Touraine deze ontwikkeling op de analytische aanname van een soort van
'supersujet': een in onze ogen typisch Franse conceptie voor wat wij een
collectief normatief oridntatiesysteem zouden noemen en dat de constitu-
eringsgrondslag vormt van de maatschappelijke verhoudingen. In de op-
tiek van Touraine is dit ori6ntatiesysteem in de arbeid zelf aanwezig,
een menselijke activiteit die bovendien de historische handeling bij uit-
stek zou zijn.

V66r de industrialisatie ging de arbeid, als we het zo tenminste mo-
gen stellen, gebukt onder de materiule beperkingen en begrenzingen die
de natuur stelde. De in arbeid aanwezige dubbele ori6ntatiestructuur van
creatie en controle bleef daardoor als het ware latent, omdat men nu
eenmaal nog niet over de middelen en capaciteiten beschikte om de
omgeving uit de verstikkende greep van de natuurlijke bepaaldheid te
halen. Bijgevolg kon men de omgeving en in het bijzonder de samenle-

ving niet voorstellen als het produkt van eigen werk en inspanning. In
plaats daarvan ontwikkelde men een constituerend bewustzijn van waaruit
de samenleving en haar ordening tot onderdeel werd verklaard van een
niet door mensen en hun arbeid gecreeerde werkelijkheid. Het 'sujet
historique', als het fonds van oriuntaties van waaruit de samenleving
zich constitueert, wordt buiten de concrete wereld van het 'hic et nunc'
geplaatst en tot werktuig van een 'supra-humaan' sujet verklaard. De
klassenverhouding die - en dit moeten we even tussendoor opmerken in
de ogen van Touraine blijkbaar wordt opgevat als een simpele tweedeling
tussen degenen die werken (travailleurs) en degenen die niet werken

(maitres) (of kunnen   het ook scheppers en controleurs   zijn?), - vindt
haar normatieve bestaansgrond in dit constituerende bewustzijn. Deze is
daarmee onderworpen aan een sujet-historique met een non-sociaal ka-
rakter. De coherente eenheid van de traditionele beschaving is het geza-

menlijk refereren van zowel 'travailleurs' als 'maitres' aan dit buiten-

maatschappelijke sujet historique en zo worden de maatschappelijke
klassenverhoudingen geschraagd.

Echter, industrialisatie (overigens zonder nadere definitie) zorgt er
voor dat - weliswaar niet meteen - deze coherentie uiteenvalt. Deze
industridle ontwikkeling   is voor Touraine zo belangrijk, omdat daardoor
de 'macht' van de arbeid ten opzichte van de natuur dermate toeneemt,
dat de natuur blijkbaar onderworpen wordt aan de menselijke wil in
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plaats van andersom. De mens ziet zijn omgeving en vooral de samenle-
ving niet langer als bepaald door een 'sujet super-humain', maar als het
produkt van zijn eigen arbeid, zijn werken. Deze kwalitatief nieuwe
situatie of toestand waarin arbeid zich bevindt, heeft tot gevolg dat de
orilEntaties van het historisch handelen niet langer als buiten het han-
delen gelegen worden ervaren maar in het handelen zelf worden beleefd.
Arbeid zo luidt de boodschap, belichaamt zelf dit ori6ntatiesysteem. Het
'sujet historique' beweegt zich om het zo te stellen daarmee van buiten
naar binnen het handelen. Deze 'copernicaanse' ommekeer in de toestand
van het historisch sujet houdt tevens in, dat nu ook de voorwaarden
vervuld zijn dat de altijd al latent in arbeid aanwezig geweest zijnde
ori ntaties van creatie en controle zich eindelijk concreet maatschappe-
lijk kunnen manifesteren en uitdrukken. De in arbeid aanwezige schep-
pingsdrang wordt niet langer geblokkeerd door het onderworpen bewust-
zijn, om het maar eens meer in lijn met het lyrische taalgebruik van
Touraine te zeggen. De mens beschouwt de maatschappij voortaan als het
produkt van zijn arbeid en de samenleving wordt nog slechts georilin-
teerd door de waarden die in de arbeid zelf besloten liggen. De samenle-
ving handelt ten opzichte van zichzelf en stuurt zichzelf, of zoals hij in
zijn latere werk zal stellen produceert zichzelf. Touraine acht zich zelfs
in staat om de richting van deze ontwikkeling en sturing analytisch te
bepalen. Het 'sujet historique' wordt namelijk gekenmerkt door de in
arbeid zelf aanwezige normatieve aanspraken van wil tot schepping en
controle over de resultaten van deze produktieve inspanning. Aangezien
dit sujet historique voortaan in het menselijk handelen wordt ervaren,
betekent dit welhaast automatisch dat de nekslag wordt toegebracht aan
het onderdanige bewustzijn en de daarin verankerde klassenverhouding.
De garanten van de maatschappelijke verhoudingen worden niet langer
onder de vigeur geplaatst van een sacrale - meta-fysische orde, maar
verschijnen als het seculiere produkt van het menselijk handelen zelf.
Dit seculiere karakter vertaalt zich in een normatief ori6ntatiesysteem
gestoeld op de principes van rationele ontwikkeling en legale (dat wil
zeggen niet-traditionele) controlemechanismen. Het sujet historique ver-
schijnt daarmee als de normatieve belichaming van een rationaliserings-
model. Dit model is de concrete nieuwe substantiele inhoud van het
collectieve normatieve referentiepunt voor het sociale handelen. Het is
dit model dat tevens voor een nieuwe coherentie zorgdraagt in het
maatschappelijk bestel en als belangrijkste eigenschap heeft (nogmaals
ten overvloede gesteld),   dat   het een totaliteit vormt van aanspraken   en
eisen die uit het arbeidend bezig zijn zelf voortkomen. In navolgende
paragrafen zullen we nagaan, hoe Touraine vanuit deze basisconceptie
van maatschappelijke ontwikkeling, zijn analytische instrumentarium en
zijn theorie verder aanscherpt. We zullen daarbij met name stilstaan bij
zijn analyse van vervreemdingstypen, sociale bewegingen en organisaties
binnen de industri6le beschaving.
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3.9. De industri6le beschaving en haar vervreemdingen

In het voorgaande hebben we gezien, dat de komst van de industri6le
beschaving het verval inluidt van de normatieve structuur onder de tra-
ditionele klassenverhouding. Als we Touraine goed interpreteren is dit
het gevolg van de omstandigheid, dat het 'onderdanige' bewustzijn dat
deze verhoudingen schraagde, het moet gaan afleggen tegen een nieuw
op rationele principes gegrondvest oridntatiesysteem, 'vrijgemaakt' door
de nieuwe industriule arbeidssituatie.

De eertijds eenduidige klassenverhouding wordt als gevolg hiervan
gefragmenteerd zodanig, dat voortaan hoogstens nog gesproken zou kun-
nen worden van een pluriformiteit van klassesituaties.

De vervreemding, welke de mens in zijn onvolkomenheid om alles
onder eigen controle te houden ervaart, verschuift daarmee van een
natuurlijk beleefde naar een sociaal bepaalde hoedanigheid. Kenmerkend
voor de industriile beschaving acht Touraine namelijk, dat zich in de
primaire en directe relatie tussen de mens en zijn werken toenemend
allerlei door mensen zelf in hun arbeid gecreeerde intermediaire schakels,
verbanden of obstakels situeren. Deze leiden ertoe, dat de individuele
mens nauwelijks zijn eigen bijdrage herkent in de creatie of produktie
en geen helder zicht heeft over het gebruik en toepassing van zijn pro-
duktieresultaten. De in de arbeid geincorporeerde directe aanspraken van
creatie en controle worden met name ondoorzichtig en gefrustreerd door
de collectieve rationele organisatievormen waarop arbeid in de industriile
beschaving toenemend gaat berusten.

In deze situatie ziet Touraine drie bronnen of soorten van vervreem-
dingen opkomen, respectievelijk benoemd als technische, bureaucratische
en politieke vervreemding. Al deze drie vervreemdingstypen zijn terug te
voeren op de toeiigening van het rationaliseringsmodel door een nieuwe
leidinggevende elite op de verschillende niveaus van de samenleving. Op
het niveau van de uitvoering en organisatie zijn het de bestuurders en
technici die zich met de rationalisering vereenzelvigen en zich als de
sociale instrumenten gaan beschouwen voor de verwerkelijking daarvan in
de vorm van rationele produktietechnieken en bureaucratische organisa-
tievormen. Op het niveau van de macht en besluitvorming zijn het de
politici en bestuursambtenaren die zich als de verpersonificatie gaan
beschouwen van de economische ontwikkelingsdoelstellingen.

Het kenmerkende van deze vervreemdingen - die deels los van elkaar
staan maar gecombineerd het schrikbeeld oproepen van een totalitaire
samenleving - is, dat het niet langer natuurlijke vervreemdingen zijn
maar sociale door mensen zelf gecre6erde vervreemdingen. Het zijn ob-
stakels opgeworpen voor de werknemer en door de collectieve arbeid in
het leven geroepen. Deze pluriformiteit in vervreemdingssoorten staat het
volgens Touraine niet langer toe om van klassen te spreken. Werknemers

mogen dan wel allemaal niet in het bezit zijn van de produktiemiddelen,
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zo luidt de weinig originele stelling van Touraine, dit neemt niet weg
dat de eenheid tussen de werknemers ver te zoeken is. Dit weer als
gevolg van de verschillende soorten van vervreemdingen, waarbij werkne-
mers zelfs aan andere werknemers vervreemdingen opleggen.

De redeneertrant die Touraine volgt moge wat vaag en diffuus zijn en
qua resultaat nauwelijks origineel: het vormt wel een van de hoekstenen
van zijn argumentatie waarin het einde wordt aangekondigd van het
industrieel-kapitalisme en daarmee van de historische rol van de arbei-
dersbeweging. Het industrieel kapitalisme wordt door Touraine beschouwd
als de historische coixistentie van twee tegengestelde bewegingen;

'd'un c6t6 l'apparition d'une organisation industrielle, orientde
vers la production et le d6veloppement; de l'autre le maintien
d'un pouvoir de classe, parfois nourri de traditions aristocrati-
ques, mais aussi d'un rdalisme cynique, plus spdculateur que
producteur' (pag. 152).

Touraine duidt hier op het contradictieve karakter van deze samenleving,
die volgens hem ingeklemd zit tussen de dialectische en aan elkaar te-
gengestelde polen van de traditionele en industridle beschaving. In zijn
slotconclusie wordt dit heel pregnant verwoord, waarbij hij voor het
eerst zelf een duidelijke parallel legt met zijn driefasen-schema van
industriearbeid.

'De meme que le travail 6 la chaine et plus gdndralement ce
que nous avons nommd la phase B de 1'6volution du travail ne
peut constituer l'object principal d'une analyse des transforma-
tions professionnelles dans l'industrie, parce qu'il ne constitue
qu'une forme de transition entre le systdme professionnel et le
systdme technique du travail, de meme le capitalisme industriel,
loin de constituer l'objet central d'une analyse des socidtds
industrielles modernes, n'apparait que comme une rialiti histo-
rique reposant sur l'union de deux rdalitds sociologiques contra-
dictoirs, les socidtds des classes, lides A la conscience constitu-
ante, et la civilisation industrielle, lide & sa disparition' (pag.
464).

Deze dubbele natuur van het industrieel kapitalisme betekent voor Tou-
raine dan ook:

'que le diveloppement d'une socidtd industrielle n'est pas com-
patible en principe avec le maintien du capitalisme' (pag.  153).
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3.10. Industridle beschaving en sociale bewegingen

In het voorgaande komt tot uiting, dat in de ogen van Touraine binnen
de industri6le beschaving de eertijds eenduidige klassenverhouding tussen
'travailleurs et maitres' plaats moet gaan maken voor een meer complex
en meerduidig verhoudingensysteem tussen diverse categorielin leidingge-
venden en uitvoerenden op bestuurlijke, administratief en uitvoerend
niveau. De klassentegenstelling wordt vervangen door nieuwe tegenstel-

lingen gebaseerd op nieuwe vormen van vervreemding met nieuwe strijd-
punten en met nieuwe actoren of belangengroepen. De industrilile bescha-

ving moge in haar ideale maatschappelijke verschijningsvorm dan wel
klassenloos zijn: het is niet zonder meer identiek aan een harmonieuze
sociale formatie zonder conflicten en daarmee zonder geschiedenis.

Het centrale uitgangspunt van waaruit Touraine zijn betoog en ana-
lyse opbouwt is, dat alle klassen en sociale groepen op ieder moment

dragers van het sujet historique zijn. Met deze benadering wil Touraine
zich uitdrukkelijk kanten tegen iedere conceptie van de samenleving als

gemarkeerd door een onoverbrugbare klassentegenstelling, die zogenaamd
objectief veranderd is in de economische structuur.

Touraine gaat er daarentegen vanuit, dat er altijd sprake is van een
gezamenlijke referentie aan een gemeenschappelijk normatief fonds van
waaruit de opponerende partijen ten opzichte van elkaar handelen. Deze

betrokkenheid op een totaliteit betekent niet dat er geen tegenstellingen
zouden bestaan maar wel, dat er slechts sprake is van een tegenstelling
binnen een gemeenschappelijke ervaren problematiek. Het 'sujet histori-
que' als normatieve constitueringsgrondslag van de samenleving is in
wezen de analytische term met behulp waarvan Touraine dit gemeen-

schappelijke kader waarbinnen partijen met elkaar omgaan, c.q. strijden,
verwoord. De maatschappelijke tegenstelling zit ingeklemd binnen een

gemeenschappelijke verbondenheid aan het 'sujet historique'. Tussen

tegenstanders is er dan ook geen sprake van een totale oppositie; er is
altijd een zeker minimum aan gemeenschappelijke 'taal'; aan een gedeelde

ervaring met een gemeenschappelijk probleemfonds. De maatschappelijke
tegenstelling wordt in deze voorstelling gepresenteerd als bet gevolg van
het feit, dat het 'suject historique' zich niet direct in het handelen van
de mens kan manifesteren maar zich noodgedwongen gebroken presen-
teert via al datgene wat zich voegt in de directe verhouding tussen de
mens en zijn werken.

Het handelen van de mens heeft in de optiek van Touraine dan ook
pas een historisch karakter wanneer het handelen niet in deze tegen-

stelling blijft steken maar zich daarboven verheft in een visie op de
gemeenschappelijke totaliteit. Het historisch handelen uit zich als een
conflict over de toe6igening van dit sujet historique door verschillende
sociale groepen. Binnen de industriile beschaving is dit het 'moddle

rationalisateur' dat het gemeenschappelijke kader schept waarin de par-
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tijen zich door hun tegenstelling heen gezamenlijk op beroepen.
Zoals in de beschrijving van de nieuwe vervreemdingstypen naar vo-

ren is gekomen, concentreert de fundamentele maatschappelijke tegen-
stelling zich vooral tussen de nieuwe elites,   die  zich   als de legitieme
sociale instrumenten beschouwen van de verwerkelijking van dit ratio-
naliseringsmodel en de bestuurden en uitvoerenden, die met eenzelfde
beroep op dit model zich verzetten tegen deze toe6igening door de lei-
dinggevenden. Deze nieuwe elites in hun hoedanigheid van technici van
de produktie, organisatoren van het bestuur en planners van de economie
worden geconfronteerd met een verzet van hun ondergeschikten die
eveneens direct willen deelnemen aan de inhoudsbestemming van dit
nieuw maatschappelijke model. Zo wordt ook in de industri6le samenle-
ving de maatschappelijke dynamiek veroorzaakt door een conflict om de
verovering van het sujet historique en dat als een strijd beschouwd moet
worden over het bepalen van de richting van de maatschappelijke ont-
wikkeling. Dit conflict komt voort uit de verschillende posities die de
sociale groepen in de nieuwe sociale door de mens zelf gecreuerde pro-
duktieverhoudingen innemen. Aangezien dit conflict slechts op basis van
collectieve organisatie gestalte kan krijgen richt Touraine zich vooral op
het niveau van sociale of historische bewegingen. Hij ontwikkelt daartoe
een analyse-instrumentarium dat uiteindelijk moet resulteren in het kun-
nen vaststellen wat binnen de industridle beschaving de dominante en
kenmerkende sociale beweging zal worden.

'Quel type de mouvements sociaux jouera t-il dans la civilisa-
tion industrielle le r6le que le mouvement ouvrier a jou6 pen-
dant le plein ddveloppement de 1'6conomique capitaliste et le
nationalisme au debut de l'industrialisation?' (pag. 469).

Het analytisch en conceptueel kader dat Touraine daarvoor aanreikt is in
principe nogal eenvoudig. Ervan uitgaande, dat de tegenstelling tussen
sociale groepen plaatsvindt binnen een gedeeld normatief kader, situeert
iedere belangengroep haar eisen, tegenover die van een tegenstander
binnen het kader van de problemen die de industri*le beschaving met
zich meebrengt. Het zijn dan ook de drie principes van identiteit, oppo-
sitie en totaliteit, die het fundament vormen van de sociale beweging.
Het historisch karakter van een sociale beweging neemt toe naarmate
meerdere principes samenvallen. In de optiek van Touraine is er dan ook
pas sprake van een historische beweging wanneer de principes van iden-
titeit en oppositie plaatsvinden binnen een plaatsbepaling van de bewe-
ging tegenover het 'sujet historique', d.w.z. de totaliteit. Alle andere
bewegingen worden door hem als onvolmaakt afgeschilderd. Bovendien
wordt door hem een typologie geconstrueerd van sociale bewegingen,
welke is opgebouwd al naar gelang het aantal principes dat een beweging
kenmerkt (15). Zijn aandacht is echter vooral gericht op bewegingen met



157

een historische lading, dat wil zeggen op bewegingen die in staat zijn
hun belangen of eisen te formuleren ten opzichte van een aanwijsbare

tegenstander met daarbij tegelijkertijd een betrokkenheid op de maat-
schappelijke totaliteit. De geschiedenis van de industri*le ontwikkeling
tot nu toe overziende komt Touraine tot de conclusie dat alleen de ar-
beidersbeweging een dergelijk predikaat kon worden opgeplakt. Het is
deze betrokkenheid op het sujet historique, oftewel de ori6ntatie van de
belangengroep op de maatschappelijke totaliteit, dat voor Touraine het
historisch karakter bepaalt van een sociale beweging. Ook het conflict
tussen elkaar opponerende sociale bewegingen wordt door hem uitgelegd
in termen van een dialectiek van ori6ntaties. Deze worden respectievelijk
met de begrippen utopie en ideologie omschreven. Utopisch is iedere

beweging die zich direct met het sujet historique wil identificeren 'jen-
seits' de bestaande organisatorische en maatschappelijke verhoudingen.
Ideologisch daarentegen is die ori6ntatiestructuur waarin de bestaande

verhoudingen geidentificeerd worden met het sujet historique, dat daar-
door wordt geobjectiveerd en gereificeerd. Deze ideologie6n en utopie6n
worden door hem nog verbijzonderd naar de diverse vervreemdingstypen
die binnen de industri6le beschaving opdoemen. Zo wordt naast technici-
stische ook bureaucratische en politieke ideologie6n onderscheiden die
weer dialectisch corresponderen met drie typen van utopie te weten

professionele, communitaire en libertaire utopieiEn.
Essentieel in deze voorstelling van zaken is, dat utopielln en ideolo-

gie6n niet beschouwd worden als een 'afwijking' van een normaal model
van sociale organisatie. Zij zijn daarentegen inhaerent aan de maatschap-
pelijke organisatie als zodanig. De typologie is gebaseerd op de aard van
de ori6ntatie op het 'sujet historique'. Met een verandering in de situa-
tie van het sujet verandert hoogstens de inhoud van deze ideologieiEn en

utopiedn en Touraine gaat er in tegenstelling tot Mannheim dan ook niet
van uit dat de industri6le ontwikkeling  'the end of utopia' inluidt.

Ideologie en utopie worden door Touraine als de twee kanten van
dezelfde normatieve munt geportretteerd. Hun dialectische verhouding
krijgt gestalte binnen een overkoepelend normatief omhulsel en daarmee
binnen een gemeenschappelijke totaliteit. Zo verdedigen ideologen niet
alleen de particuliere belangen van bestuurders of bekritiseren utopisten
de samenleving uit naam van de rechten van het individu. Integendeel:
beide tegenspelers eisen een legitimiteit welke gebaseerd is op de dienst
die zij daarmee aan de collectiviteit menen te bewijzen. Ideologie6n en
utopiiin staan dan ook niet tegenover elkaar als twee devianten van de
realiteit. Zij zijn beide de uitdrukking van de dialectiek van het histo-
rische sujet en daarmee de bron van historische bewegingen die de ont-
wikkeling en de toekomst van de maatschappij bepalen. De ontwikkeling
van de samenleving mag dan ook niet gezocht worden in zogenaamde
objectieve niet-sociale factoren. Het zijn de mensen zelf, die zeker in de
industri6le beschaving hun eigen samenleving maken vanuit een dialec-
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tisch 'spel' van normatieve oridntaties, van 'projets historiques', waarvan
de aard bepaald wordt door de positie die zij innemen in het verhou-
dingensysteem binnen de industri6le beschaving.

3.11. Organisaties in de industriele beschaving

3.11.1. Naar een 'actionalistische' organisatiesociologie

Een van de meest kenmerkende aspecten van de industridle beschaving
is, dat het individu niet langer in staat is op persoonlijke en directe
wijze deel te nemen aan het 'sujet historique'.

De traditionele persoonlijke ervaring met een weliswaar buiten de
samenleving geprojecteerd historisch sujet wordt onmogelijk gemaakt
door het feit, dat in de industriille beschaving arbeid per definitie een
collectief gerationaliseerd karakter draagt.

'Du meme coup, l'individu qui pouvait avoir, dans les societas
traditionnelles, une exp6rience personnelle du sujet, dans la
mesure A la fois ofi celui-ci dtait projet6 hors de la societd
sous forme d'un principe sacrd et oil le travail transformateur
de la nature dtait une activitd personnelle, ne peut se saisir
comme porteur du sujet, dans la civilisation industrielle, qu'A
travers les moyens de rialisation de l'action collective' (pag.
181).

Het individu kan op geen enkele andere manier aan het historisch sujet
en aan de verwerkelijking daarvan deelnemen dan door middel van een of
andere vorm van (rationele) organisatie. In deze nieuwe maatschappelijke
situatie waarin arbeid zich voortaan bevindt, kan het individu niet langer
het produkt van arbeid als de resultante van een persoonlijke creatie
beschouwen en er evenmin directe controle of zeggenschap over uitoefe-
nen. De organisatie verschijnt in het denkschema van Touraine dan ook
als een van de belangrijkste intermediaire schakels tussen de mens en
zijn arbeid: een schakel die de plaats in gaat nemen van de vroegere
klassenverhoudingen en die daarmee tot idn van de belangrijkste bronnen
van vervreemding wordt.

Vandaar dat Touraine in zijn studie een grote plaats heeft ingeruimd
voor een actionalistische analyse van het organisatieverschijnsel. Met
name de daarin ontwikkelde organisatiepsychologie kan ook wat Neder-
land betreft op een redelijke bekendheid bogen, gezien de publikaties
van onder andere Martens, Van Dijck, Hendriks en meer recentelijk van
Lammers  (16). Dit ontslaat  ons  van de plicht  hier nog uitgebreid  op  in  te
gaan en kunnen we ons concentreren op de analytische principes met
behulp waarvan Touraine de organisatiesociologie binnen het bereik van
zijn actionalisme tracht te brengen. Want als er ergens een gebied bin-
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nen de sociologie te onderkennen valt, waar juist het functionalisme het
perspectivistisch alleenrecht verworven leek te hebben dan is het wel dit
studieterrein geweest. Touraine kan dan ook beschouwd worden als een
van de belangrijkste auteurs die in de jaren zestig aan de paradigmati-
sche vernieuwing van de organisatiesociologie heeft bijgedragen. Wat dit
betreft kan Touraine beschouwd worden als een exponent van een brede
vernieuwingsbeweging binnen de sociologie, die gericht was tegen het
gesloten systeemdenken in de sociologische analyse van het organisatie-
verschijnsel.

De originaliteit van de bijdrage van Touraine is in dit verband dan
ook niet zozeer gelegen in de poging een alternatief te bieden voor een
organisatiesociologie op functionalistische grondslag. Ook andere ver-
nieuwers op dit terrein zoals onder ander Silverman, Crozier, Child en
vele anderen hebben een belangrijke steen bijgedragen aan het doorbre-
ken van het systeemperspectief ten gunste van een al dan niet expliciet
geformuleerd actoren- of actiedenken. Waar Touraine zich ten opzichte
van anderen wel meer onderscheidt is het feit, dat zijn organisatieso-
ciologie is ingebed in een totale reconstructiepoging van de sociologie,
welke zich uitstrekt tot alle niveaus van het sociale handelen. Dit bete-
kent dat zijn organisatiesociologie een integraal onderdeel vormt van
zijn algemene macro-sociologie en dat zij niet als een verzelfstandigd
deelaspect daarvan beschouwd mag worden. In veel publikaties beperkt
men zich overigens wel tot een verzelfstandigde presentatie van zijn
organisatiesociologie, die dan nog overmatig geconcentreerd is op zijn
typologieconstructie. Hiermee gaat men al dan niet bewust uitdrukkelijk
tegen de bedoeling van Touraine zelf in, die zich zeer fel kant tegen de

'balkanisering' van de sociologie in allerlei zogenaamde autonome deelge-
bieden. Het betekent verder ook, dat zijn organisatiesociologie beoor-
deeld moet worden vanuit de algemeen-theoretische vertrekpunten die
Touraine hanteert en die niet begrensd zijn tot het niveau van de orga-
nisatie. Zijn organisatiesociologie staat of valt met de uitgangsprincipes
van zijn handelingssociologie in het algemeen.

Een ander verschilpunt, dat Touraine heeft met andere innovatoren,
betreft zijn uitgesproken erkenning van het nut en de betekenis van het
functionalisme binnen de organisatiesociologie, ondanks zijn bezwaren

daartegen. Touraine is er met andere woorden niet op uit het functiona-
lisme als een achterhaald en inactueel perspectief af te doen of het te
vereenzelvigen met een bepaalde ideologische stellingname. Ook dit heeft
te maken met zijn algemeen-theoretische uitgangsprincipes, waarin zijn

handelingssociologie als een noodzakelijk aanvullende 'demarche' wordt
verantwoord naast andere dominante perspectieven binnen de sociologie.
Het is volgens Touraine volstrekt legitiem de organisatie vanuit een
systeemconcept te bestuderen wanneer men er zich maar van bewust is,
dat deze benadering slechts din thematisch aspect van het organisatie-
verschijnsel belicht.
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Zo stelt hij uitdrukkelijk, dat een organisatie niet alleen beschouwd
mag worden als een geformaliseerd systeem van onderlinge betrekkingen
met vastomlijnde principes en vereisten. Het is daarnaast ook het in-
strumentele voertuig van een collectieve wil en oridntatie en daarmee de
geinstitutionaliseerde neerslag van normatief georienteerd sociaal hande-
len.

Met deze laatste opmerking hebben we meteen het belangrijkste prin-
cipe verwoord van waaruit Touraine organisaties gaat bestuderen: 'elle
est aussi manifestation indispensable du sujet-historique'  (pag.  181).  Waar
in de traditionele beschaving het sujet historique zich noodgedwongen
openbaart door middel van de klassenverhoudingen: in de industriile
beschaving wordt deze cruciale positie overgenomen door (gerationali-
seerde) organisaties. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat in de Tou-
rainiaanse voorstelling van zaken de eertijds doorslaggevende rol van de
zogeheten dubbele klassendialectiek vervangen wordt door die van een
dubbele organisatiedialectiek   (17).   Of  om het anders te stellen:   de   na-
tuurbepaalde verhoudingen tussen 'travailleurs et maitres' binnen de
traditionele samenleving, worden in de industridle beschaving getransfor-
meerd tot verhoudingen tussen leidinggevenden en uitvoerenden binnen
organisationele kaders.

In tegenstelling tot Dahrendorf betekent dit niet, dat Touraine de
klassenverhouding reduceert tot interne gezagsverhoudingen. Touraine wil
juist aantonen, dat ook binnen organisaties het conflict niet te reduceren
valt tot interne autoriteitsproblemen. Ook de interne sociale verhoudin-
gen bezitten volgens Touraine een 'charge subjectale'. Ook zij staan
onder de vigeur van de normatieve ori6ntaties van een 'sujet historique',
dat de organisationele kaders overstijgt. Zowel leidinggevenden als uit-
voerenden binnen organisaties refereren zich in hun handelen aan dit
sujet. Dit voorkomt om het handelen binnen organisaties als een volledig
door zogenaamde autonome principes en functionele organisatievereisten
gedetermineerd gebeuren te beschouwen.

Vandaar het centrale uitgangspunt van Touraine, dat een organisatie
niet uitsluitend als een systeem van interne betrekkingen kan worden
geponeerd. Zij is daarnaast of liever daarenboven ook

'une m6diation entre les acteurs historiques, dirigeants aussi
bien que salarids, et les valeurs de diveloppement et de ddmo-
cratie'  (pag.  183).

Dit analytisch vertrekpunt geeft meteen ook aan, dat het beoordelings-
criterium voor een volwaardig organisationel functioneren een totaal
andere is dan die welke binnen het functionalisme opgeld doet. Het
hoogste niveau van functioneren correspondeert in zijn benadering niet
met de mate van interne integratie en participatie van de leden aan
interne systeemvereisten, 'mais A l'orientation des membres vers les
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principes de 16gitimit6 de l'organisation'   (pag.   183). Het betekent verder
ook, dat begrippen als rationalisering en bureaucratisering binnen de
organisatiesociologie van Touraine een heel andere lading bezitten. Zo
heeft Touraine met het begrip rationalisering geen bepaald type van
organisatie of gezag op het oog maar een bepaald orilintatieprincipe van
gedrag en handelen binnen organisaties. Binnen dit kader wordt bijvoor-
beeld bureaucratisering omschreven als 'een totaal van processen met
behulp waarvan een systeem van middelen zich identificeert met de ra-
tionaliteit'   (pag.   184). De organisatie houdt  dan  op een intermediair  te
zijn, maar wordt een obstakel tussen de producent en de maatschappe-

lijke doelen van rationele produktie. Bureaucratisering komt net als
andere vervreemdingsbronnen binnen de industri6le beschaving voort uit
'de transformatie van een wil tot rationele ontwikkeling tot een systeem
van gerationaliseerde regels die zich van buiten af aan het individu
opleggen en zich zo keren tegen zijn wil tot controle' (pag. 185).

Met name in de typering van het bureaucratiseringsproces geeft Tou-

raine in mijn ogen eigenlijk het meest helder weer wat de port6e is van
zijn organisatiesociologie en van de daarin ontwikkelde dubbele dialectiek
van organisaties. De kern daarvan kan wat vrijelijk als volgt worden

weergegeven: Zowel leidinggevenden als uitvoerenden laten zich in hun
handelen ori6nteren door een beroep op de rationaliteit (het 'sujet histo-

rique' van de industri6le beschaving). De technici, bureaucraten en be-
stuurders identificeren zich nogal gemakkelijk met deze rationaliteit en
objectiveren deze. Dit is in termen van Touraine de ideologische orilinta-
tiestructuur achter het handelen van deze personen binnen organisaties.
Deze gaat voorbij aan het gerechtvaardigde streven van werknemers om
ook als scheppers en initiatoren te worden aangemerkt. Ook zij beschou-

wen zich als dragers van het rationaliseringsmodel en kanten zich tegen
de toeiEigening daarvan door de machthebbers in de organisatie. Hoe meer
de leiding daarin slaagt, des te meer zal de organisatie haar legitimiteit
in de ogen van de werknemers verliezen en niet langer beschouwd wor-
den als een middelensysteem ten dienste van maatschappelijke doeleinden.

Integendeel, zij wordt dan beoordeeld

'comme un pouvoir irrationnel simposant h la volont6 de pro-
duction et de rationalisation de la collectivitd'  (pag.  186).

Dit vormt de inhoudelijke essentie van de dubbele organisatie dialectiek
die het scharnierpunt vormt van zijn actionalistische organsiatiesociolo-
gie.

3.11.2. De dubbele dialectiek van organisaties

Binnen het perspectief van Touraine verschijnen organisaties in eerste

instantie als schakels tussen de maatschappelijke waarden ontwikkeling
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en democratie (le sujet historique) en het handelen van historische acto-
ren. De organisatie is echter een 'ensemble particulier' en kan daardoor
nooit identiek zijn aan het sujet historique, dat zich op maatschappelijk
niveau situeert. Organisatiedoelen en maatschappelijke waarden en doel-
einden van de industri6le beschaving kunnen dan ook niet samenvallen.
De organisatie kan hoogstens als een middel worden beschouwd om aan
de verwerkelijking daarvan bij te dragen. Daarnaast presenteert Touraine
een meer 'naar binnen gerichte' definitie van het organisatieverschijnsel.
De organisatie is zelf ook een noodzakelijke schakel tussen beslissings-
niveau en uitvoeringsniveau. Dit blijkt ook de belangrijkste inhoudelijke
overweging te zijn waarom door Touraine de organisatorische verhoudin-
gen worden teruggebracht tot die van een tegenstelling tussen leidingge-
venden en uitvoerenden. Dit brengt Martens tot de terechte opmerking,
dat Touraines organisatietypologie op twee fundamentele probleemkernen
berust, namelijk op de interne relatie top-basis en op de externe relatie
doel-middel, dat wil zeggen de organisatie als overgang tussen actor en
sujet historique (18). Vanuit deze twee probleemkernen ontwikkelt zich
volgens Touraine een dubbele dialectiek van organisaties waarvan het
kenmerkende principe door hem als volgt wordt verwoord:

'Plus un individu - ou un groupe - participe fortement & une
organisation, plus il la constitue comme sujet collectif, comme
ensemble particulier. Cette organisation, et donc ceux qui la
dirigent, se trouvent ainsi poss6der une charge subjectale con-
sid6rable, 16gitim6e par les membres de l'organisation et qui
leur conf6re un role progressif, que nous nommerons initiative.
Mais puisqu'une organisation n'est qu'un ensemble particulier,
plus elle est progressive et plus aussi elle tend A s'identifier
directement au sujet historique, plus sa direction devient iddo-
logique, ne consid6rant plus l'organisation comme mddiation
vers les valeurs, mais comme cr6atrice elle-mTme des valeurs.
Cette iddologie sera nommde l'intigration.
Celui-ci A son tour provoque l'opposition des membres de l'or-
ganisation qui en appelent au sujet historique contre la mddia-
tion devenue obstacle: c'est la revendication. Ce dernier terme
nous ramene donc au niveau de la participation, c'est-d-dire des
membres et non plus des dirigeants' (pag. 187).

Uit dit citaat blijkt, dat de dialectiek die zich volgens Touraine in de
verhouding tussen leden en leiding van een organisatie voortdoet,. in
vier primaire processen uiteenvalt, namelijk: 'participation, initiative,
intdgration et revendication'. Het basisprincipe van de dialectische be-
weging, die deze processen met elkaar verbindt kan schematisch als volgt
worden weergegeven:
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SUJET HISTORIQUE
*/- -*tw

organisatieleden organisatieleiding
(uitvoerenden) (bestuurders)

A. PARTICIPATIE                                           ,       
B. INITIATIEF

D. OPPOSITIE          <                          0 C. INTEGRATIE

Essentieel in deze voorstelling van zaken is, dat het handelen van de
actoren binnen organisaties ten opzichte van elkaar niet wordt
beschouwd als een antwoord op interne systeem- of functioneringsver-
eisten. De dubbele dialectiek van organisaties is alleen maar begrijpbaar
vanuit het specifieke Tourainiaanse perspectief van de organisatie als een
medilirende schakel tussen actoren en sujet-historique. Zowel leiding en
leden refereren zich ook in hun handelen binnen de organisatie al dan
niet bewust aan het maatschappelijk ori6ntatiesysteem van ontwikkeling
en democratie. Het is deze normatieve referentie aan het historisch
sujet, welke het de leden uiteindelijk mogelijk maakt de organisatie te
evalueren vanuit haar bijdrage aan de verwezenlijking van deze collectie-
ve waarden. Het vormt ook de basis van hun verzet tegen het streven
van de organisatieleiding de organisatie van middel tot doel te verheffen
en de organisatie te portretteren als de 'createur' van maatschappelijke
waarden en doeleinden.

Nu moet meteen worden gesteld, dat de betrokkenheid op het 'sujet
historique' geen eenduidig karakter draagt. Deze kan verschillende hoe-
danigheden of niveaus aannemen, al naar gelang de mate waarin het
handelen van de organisatiegenoten zich op het 'sujet historique' betrekt.
Het    zijn deze verschillende normatieve referentieniveaus, welke   zich
laten herkennen als specifieke orilintatiestructuren bij de actoren, die de
basis vormen voor de constructie van een organisatietypologie. Op deze
ideaaltypische constructie van organisatievormen zullen we hier niet
verder ingaan. Deze is in de literatuur al uitgebreid gepresenteerd en
becommentarieerd, waarbij we met name kunnen verwijzen naar een
publikatie van Lammers, die daarin op zeer heldere wijze de typologie
van Touraine heeft weergegeven (19). Wel willen we een aantal kantte-
keningen plaatsen bij de wijze waarop deze typologie met name in de
organisatie-sociologische literatuur wordt gehanteerd.

Het is allereerst opvallend, dat deze typologie overwegend wordt
geinterpreteerd, alsof een bepaalde wijze van participatie van de leden
aanleiding geeft tot een bepaalde stijl van leidinggeven, welke op haar
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beurt dan weer leidt tot bepaalde integratievormen, die dan weer tot
daarmee corresponderende vormen van verzet en oppositie van de leden
oproepen. Een dergelijke presentatie wekt de suggestie alsof de uitvoe-
rende organisatieleden door hun oriEntaties en het handelen dat zij op
basis daarvan tentoonspreiden als het ware het organisatieregiem v66r-
bepalen waarop de leiding slechts passief behoeft te reageren. Over het
hoofd wordt dan gezien, dat zowel leiding als leden zich onafhankelijk
van elkaar op hetzelfde sujet historique beroepen en dat, gezien hun
onderscheiden maatschappelijke positie, het maar zelden zal voorkomen
dat hun respectievelijke ori6ntaties zullen overeenstemmen. De kern van
het actionalistisch denkschema ligt juist in de dialectische tegenstelling
tussen bestuurders en uitvoerenden die op normatief niveau zich uit in
een aan elkaar tegengestelde referentie aan het 'sujet historique' die
utopisch of ideologisch van toonzetting is. Zonder deze normatieve basis-
dialectiek is in de opvatting van Touraine de bron van maatschappelijke
dynamiek weggevallen en draagt de samenleving niet langer een histori-
cerend karakter. In dat geval kan het 'actionalisme' zijn wetenschappe-
lijke biezen pakken en kan de sociologische analyse in alle gemoede
worden overgedragen aan het functionalisme. De samenleving is dan
inderdaad een systeem wat gekenmerkt wordt door naar intern evenwicht
koersende institutionele vereisten.

Deze opmerking geldt a forti fiori voor de organisatiesociologie van
Touraine. Ook hier wordt de dubbele dialectiek van organisaties uitein-
delijk teruggevoerd op een onderscheiden referentie aan het historisch
sujet. Deze staat het niet toe een lineair verband te construeren tussen
de diverse deelprocessen, alsof een bepaalde ori6ntatie van de leden
automatisch een bepaald reactiepatroon bij de leiding oproept. Zo stelt
hij uitdrukkelijk, dat de oridntaties van de leden en van de leiding, zoals
tot uiting komend in een bepaalde wijze van participatie of initiatief,
bepaald worden door de mate van referentie in hun handelen tot de
waarden van de industridle samenleving. Uiteindelijk is de typologie van
Touraine opgebouwd uit de mate van het zich refereren aan de norma-
tieve totaliteit van het sujet historique. Deze referentie aan een totali-
teit biedt Touraine ook de analytische opening het handelen binnen orga-
nisaties niet te verengen tot een noodgedwongen aanpassing aan eenmaal
geinstitutionaliseerde waarden. Hoe verschillend de teneur tussen het
functionalistische en handelingssociologische perspectief is, moge blijken
uit de volgende opmerking van Touraine. Hij stelt namelijk onder meer,
dat het hoogste niveau van het functioneren van de organisatie niet
gelegen is in de mate van conformiteit die de leden van de organisatie
aan de dag leggen met de door de leiding geformuleerde doeleinden. In
zijn opvatting functioneert de organisatie op het hoogste niveau, als de
leden door een beroep op het sujet historique zich boven deze institutio-
nalisering weten te verheffen en vandaaruit oppositie voeren tegen het
concrete functioneren van de organisatie.
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Ondanks de overeenkomst in terminologie is het juist deze inbedding
van het handelen van partijen in organisaties binnen een maatschappelijk
ori6ntatiefonds, welke de typologie van Touraine zo anders doet zijn dan
die van Etzioni (20). Bovendien   kan zijn typologie niet worden aange-
merkt als een middel om tot eenvoudige klassificaties van organisaties
over te gaan: alsof een utilitaire organisatie per definitie samenvalt met
een industrieel bedrijf, een vertegenwoordigende organisatie met een
politieke partij of vakbond etc. Alle soorten van organisaties kunnen in
de opvatting van Touraine de trekken vertonen van 66n van de door hem
onderscheiden typen. Daarbij voegt zich het specifieke Tourainiaanse
evolutieperspectief dat naarmate de industridle beschaving vordert en het
rationaliseringsmodel zich doorzet 'plus on s'616ve dans les niveaux d'or-
ganisation' (pag. 201).

Hoewel Touraine hieruit niet de conclusie trekt, dat het bijvoorbeeld
voor de hand ligt dat industridle bedrijven zich automatisch tot het
hoogste niveau van vertegenwoordigende organisaties zullen opwerken,
wordt het toch ook weer niet voor onmogelijk gehouden. Zolang echter
de klassenverhoudingen in dergelijke organisaties een belangrijke rol
blijven spelen, ziet hij ze hoogstens bewegen tussen de niveaus drie en
vier (dat wil zeggen tussen integratieve en vertegenwoordigende organi-
saties).

Uit de koppeling van de organisatietypologie aan zijn maatschappe-
lijke evolutietheorie wordt ook duidelijk dat het geen neutrale klassifi-
catie is. De termen laag-hoog geven dat eigenlijk al aan. Alleen het
hoogste niveau van organisatiefunctioneren (zoals tot uiting komend in
representatieve organisaties) wordt door Touraine aangemerkt als het
best passend bij de situatie waarin de industrilile beschaving zich in
volle omvang heeft ontplooid. Alle andere typen kunnen dan ook worden
aangemerkt als devianten van wat Touraine beschouwt als de organisatie
welke het best past bij de industridle beschaving. Dit staat natuurlijk in
schril contrast met vele andere organisatietypologieiln, die meestal los
staan van een dergelijk maatschappelijk evolutieconcept.

Een ander verschilpunt met meer gangbare typologie6n is, zoals Lam-
mers heel terecht opmerkt, dat de typologie van Touraine geen eindpunt
maar vertrekpunt voor organisatiesociologische analyse vormt (21). Tou-
raine weet immers heel goed, dat de door hem onderscheiden typen maar
slechts heel sporadisch zullen voorkomen. Juist door de zeer verschil-
lende betrokkenheid van leiding en leden op het historisch sujet, die
zich bovendien nog op verschillende niveaus kan uitdrukken, zal con-
gruentie in dimensies eerder een grote uitzondering zijn. Het grootste
deel van zijn analyse wordt juist in beslag genomen door wat door hem
evenwichtsstoornissen worden genoemd in het functioneren van organisa-
ties. Deze worden in een viertal hoofdgroepen ondergebracht, namelijk:
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a. stoornissen die voortvloeien uit het feit dat de oridntatieniveaus van
leiding en leden zich op verschillende niveaus situeren

b. stoornissen tussen niveaus en participatie en niveaus van oppositie bij
deleden

c. stoornissen tussen niveaus van initiatief en integratie bij de leiding
d. stoornissen die te maken hebben met de combinatie van de diverse

niveaus waarop dimensies zich kunnen voordoen.
Al deze evenwichtsstoornissen worden door Touraine welhaast in alle
combinatiemogelijkheden uitputtend behandeld, daarmee nogmaals een
bewijs leverend van de enorme deductieve intellectuele virtuositeit dat
zijn werk kenmerkt.

Bovendien geeft de presentatie daarvan weer, hoezeer de optiek van
Touraine verschilt met die welke in vele andere typologieiin naar voren
komt.   Al deze gevallen worden door Touraine  voor het voetlicht gehaald
om aan te tonen dat het handelen van de actoren binnen organisaties
niet mag worden gereduceerd tot een vraag van aanpassing aan een
zogenaamd interne autonome logica van de organisatie.

Bovendien - en dit ondanks de bezwaren die we in de evaluatie van
zijn handelingssociologie in de volgende paragraaf naar voren zullen
brengen - ligt een van de sterke punten in zijn organisatietypologie in
de wetenschappelijke distantie die hij weet op te brengen ten aanzien
van de gangbare organisatiepraktijken. Zijn analyse staat wel heel ver
verwijderd van de pretentie, die hier en daar in de organisatiesociologie
aanwezig is, om een receptuur te bieden voor het oplossen van allerlei
praktijkproblemen. De hele achtergrond van waaruit Touraine redeneert,
staat haaks op een dergelijke instrumentele aanpak. Zijn analyse brengt
juist tot uitdrukking hoezeer leiding en leden in hun onderlinge verhou-
ding de 'gevangenen' zijn van een zich op veel bredere schaal manifes-
terend constitueringsproces. Het spreekt welhaast vanzelf dat in een
dergelijke conceptie een grote scepsis bestaat tegenover de idee dat
organisationele verhoudingen door interne interventies volledig kunnen
worden beheerst.

Tot op het hoogste abstractieniveau klinkt bij Touraine een funda-
menteel verzet door tegen de 'managementbias', dat het gedrag van
werknemers volledig met behulp van interne beleidsmaatregelen kan wor-
den gemanipuleerd.

Daarmee kan ook zijn organisatiesociologie als een verdere theoreti-
sche vervolmaking worden beschouwd van wat van meet af aan, onder
invloed van Friedmann, als richtsnoer voor zijn arbeidssociologie heeft
gefungeerd, namelijk dat in de arbeid en de organisatie van de arbeid de
maatschappelijke realiteit zelf verborgen is.
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3.12. De 'geboorte' van de (post-) industri6le samenleving

In het voorgaande hebben we geprobeerd de concepten en principes van
de historische handelingssociologie in hun verwevenheid met een theorie
over de ontwikkeling van de industridle beschaving zo getrouw mogelijk
weer te geven. Voor de goede orde moet wel vermeld worden, dat dit
nog slechts de helft van de complete 'sociologie de l'action' beslaat. Het
andere deel is gewijd aan 'la naissance de la civilisation industrielle'.
Hierin worden, door middel van een behandeling van de evolutie in de
industriearbeid, het arbeidersbewustzijn, de politieke macht, de arbei-

dersbeweging en de massacultuur, de belangrijkste deelaspecten van deze
beschaving nader geanalyseerd. Grotendeels betreft het een samenvatting
en herinterpretatie van eerder gedane onderzoeken en theoretische pu-

blikaties: alleen de hoofdstukken over politiek en massacultuur kunnen in
dit verband als nieuw worden aangemerkt. Binnen dit deel onderneemt
Touraine een poging deze verschillende eerder door hem bestudeerde

deelaspecten binnen het ontworpen theoretisch kader te integreren en te
verbinden met de centrale concepten van zijn historische handelingssoci-
ologie. Het betreft dus duidelijk een 'achteraf-invoeging' in een geinte-
greerd analytisch kader van resultaten inzichten uit in eerder stadium
bestudeerde fenomenen.

Dit deel heeft dan ook twee centrale opties:
Enerzijds wil het de concrete analytische kracht demonstreren van zijn
handelingssociologie als methode en anderzijds een nadere inhoudelijke
verdieping bieden van zijn theorie over maatschappelijke evolutie. Juist
in dit deel komt heel pregnant naar voren, dat in zijn analyse van ge-
noemde deelaspecten gesproken kan worden van een zodanige fusie tus-
sen methode en theorie, dat daartussen nog nauwelijks een onderscheid
kan worden gemaakt. Inhoudelijke uitspraken en inzichten lijken eerder
in de methode zelf te zijn geincorporeerd dan gebaseerd op empirische

waarneming en toetsing.
De methodische optie met behulp waarvan de deelaspecten van de

industriule beschaving worden bestudeerd is de consequente paging tot
referentie aan het 'sujet historique' als de 'maatschappelijke oridntatie-
noemer' van de normatieve eisen die in de arbeid zelf aanwezig zouden

zijn. Elk hoofdstuk, dat aan een van de deelaspecten is gewijd, begint
dan ook met het plaatsen van zijn benadering tegen deterministische,
idealistische en functionalistische interpretatiekaders. Steeds opnieuw
formuleert Touraine zijn centrale methodische eis dat, ongeacht het
bestudeerde deelterrein, de ontwikkelingen begrepen moeten worden als

de uitdrukking van normatieve ori6ntaties die in de arbeid zijn geYncor-

poreerd en uiteindelijk terug te voeren zijn tot de dialectische verhou-

ding van de mens tot zijn werken.
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Vervolgens worden de verschillende deelaspecten geplaatst binnen zijn
theoretisch raamwerk van de maatschappelijke evolutie, dat op zich weer
in twee centrale onderdelen uiteenvalt.
1. Allereerst zijn inhoudelijke stelling, dat naarmate de industri6le be-

schaving voortschrijdt des te meer de organisatie van de arbeid als
ook de maatschappelijke organisatie een sociaal karakter zal dragen.
De sociologische problematiek concentreert zich dan niet langer op
het niveau van uitvoering en organisatie maar op het niveau van de
politiek en besluitvorming dat een sturende rol wordt toegedicht ten
aanzien van de economische en technologische ontwikkeling.
In lijn hiermee treedt een 'niveauverhoging' op in de orilEntatiestruc-
turen  van de historische actoren. Hun eisen richten zich steeds  meer
op het niveau van de samenleving als geheel.

2. Vervolgens de substanti6le vertaling van zijn dialectische methode in
een maatschappelijke evolutietheorie. De maatschappelijke ontwikke-
lingsgang wordt daarin geconcipieerd als een in drie fasen uiteenval-
lende dialectische beweging tussen de traditionele en industri*le be-
schaving. Elk deelaspect wordt binnen de 'omarming' van deze omvat-
tende evolutietheorie gebracht. Concreet mondt dit erin uit, dat
steeds per onderscheiden fase het betreffende deelaspect in zijn wis-
selende hoedanigheid inhoudelijk wordt getypeerd. Zowel de evolutie
in de industriearbeid, de transformatie van het arbeidersbewustzijn, de
gedaanteverandering van de arbeidersbeweging en het politieke sys-
teem worden steeds  in drie fasen onderverdeeld. Hierbij worden  de
eerste en de derde fase gepresenteerd als de coherentie uitdrukking
van de traditionele en industridle beschaving. Zo beweegt de evolutie
in de industriearbeid zich tussen beroeps en technisch arbeidssysteem,
de arbeidersbeweging tussen 'vak'beweging en 'a-politieke politieke
beweging, het arbeidersbewustzijn tussen oud en nieuw bewustzijn en
het politieke systeem tussen een situatie waarin maatschappij en staat
scherp van elkaar zijn onderscheiden en 66n waarin sprake zou zijn
van een 'vermaatschappelijkte' staat.

Uit deze analyse van de verschillende deelaspecten laat Touraine
zich portretteren als de auteur van een maatschappelijk drama, dat
consequent in drie bedrijven wordt onderverdeeld en waarbij ieder
bedrijf afzonderlijk weer vaak in drie acten wordt verbijzonderd.
Omwille van ruimtegebrek zal op al deze inhoudelijke typeringen niet
worden ingegaan. Wel willen we hier vaststellen, dat de hoofdaandacht
van Touraine in deze studie voornamelijk geconcentreerd is op de
fase die door hem als intermediair wordt betiteld en gelijk kan wor-
den gesteld met het industrieel kapitalisme. Hieruit kan men conclu-
deren, dat in 1965 de samenleving nog door hem wordt beschouwd als
'verscheurd' door twee aan elkaar tegengestelde bewegingen. De sa-
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menleving, waarin wij toen verkeerden zou zowel worden gekenmerkt
door een (achterhaalde) klassenstructuur alsook door een orilintatie-
systeem behorend bij de nieuwe industri*le beschaving. Des te opval-
lender is het verschijnen van zijn studie 'La sociatd post-industrielle'
in 1969, waarin heel sterk de suggestie wordt gewekt dat we deze
fase al weer achter de rug hebben. Afgezien daarvan, moet daarnaast
worden opgemerkt, dat de titel post-industrieel binnen het denksche-
ma van Touraine een nogal ongelukkig predikaat is. Bij nadere be-
schouwing is het niet meer dan een optelsom en synthetisering van al
die deelaspecten die in 'sociologie de l'action' de revue passeren als
behorend bij de industri6le beschaving. In feite is deze studie een
nadere uitwerking van hetgeen Touraine in de herinterpretatie van
zijn technisch-evolutieschema aanstipt. Hij signaleert zelf dat fase C

'd6fini par le primat de l'organisation succdde logiquement celui
de la gestion et du systdme de d6cision' (pag. 264).

Hij preludeert hier op een fase, waarin ook het niveau van de be-
sluitvorming wordt geautomatiseerd en zal leiden tot 'un syst*me
programmi de travail'. Aangezien de studie van de post-industri6le

samenleving zich juist bezig houdt met het niveau van (maatschappe-
lijk) beleid en bestuur ware, zoals hij zelf al suggereert, de titel
geprogrammeerde samenleving veel meer te prefereren geweest. Dan
waren ook veel ongelukkige connotaties met de onder dezelfde naam
verschenen studie van Bell te voorkomen zijn geweest (22). Tenslotte
gaat het Touraine niet zozeer om het weergeven van een aantal ob-
jectieve structuurveranderingen in het sociaal-economisch systeem,
maar zijn theoretische taakstelling getrouw, om het blootleggen van
de maatschappelijke doelstellings- en orilintatiestructuur van een
samenleving waarin de industridle beschaving volledig tot ontplooiing
is gekomen.
De toonzetting van deze studie is dan ook volledig terug te vinden in
zijn 'Sociologie de l'action'. Zij kan goeddeels worden beschouwd als
een integratie van inzichten die daar nog over de analyse van ver-
schillende deelaspecten waren verspreid.
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HOOFDSTUK 4

EVALUATIE:  OP HET BREUKVLAK VAN FILOSOFIE EN
SOCIOLOGIE VANDEGESCHIEDENIS

4.1. Inleiding

De historische handelingssociologie van Touraine richt zich met name,
zoals in het voorgaande aangegeven, op de bestudering en analyse van
het maatschappelijke creatieproces van sociale waarden. Zoals Reynaud
en Bourdieu opmerken is dit op zich een legitieme sociologische vraag-
stelling (1). Het probleem is echter of Touraine wel de juiste postulaten
hanteert om aan de beantwoording van deze vraag die wetenschaps-so-
ciologische status toe te kennen, zoals hij die zelf voorstaat. Net als
alle andere perspectieven binnen de sociologie moet ook de handelings-
sociologie in zijn opvatting voldoen aan drie fundamentele wetenschap-
pelijke eisen, namelijk:

'la v6rification technique, l'isolement d'hypothdses limitdes,
l'insertion des rdsultats dans un syst6me th6orique g6n6ral'
(pag. 471).

Voor Touraine zijn deze drie algemene principes de minimale vereisten
om dit studiedomein uit de intellectuele omarming te halen van sociale
doctrines en speculatieve filosofi6n. In deze evaluatie zullen we onder
meer nagaan in hoeverre Touraine daarin nu werkelijk is geslaagd. Onze
kritiek wordt daarbij gepresenteerd in verschillende hoofdrubrieken, die
elk op zich een belangrijke inconsistentie blootleggen in de eisen die
Touraine zelf aan een wetenschappelijk sociologische analyse stelt en het
resultaat dat hij in zijn systematiseringspoging uiteindelijk levert.

4.2.   Sociologie de l'action: een onverenigbare eenheid tussen theorie en
methode

In onze presentatie van de historische handelingssociologie hebben we
opgemerkt, dat deze zowel beschouwd kan worden als een inhoudelijke
theorie over de ontwikkeling van de industri6le samenleving als een
specifieke sociologische methode of 'd6marche'. De vermenging tussen
beide aspecten is zelfs zo sterk, dat deze nauwelijks van elkaar kunnen
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worden onderscheiden. De centrale concepten van Touraine - en met
name het arbeidsbegrip - hebben dan ook steeds een dubbele lading. Het
zijn begrippen waarin theorie en methode als het ware samenvallen.
Daarnaast hebben we ook gewezen op het feit, dat zijn sociologie goed-
deels beschouwd kan worden als een theoretische en methodische ver-

volmaking van verworven inzichten in een aantal probleemvelden, dat de
'nucleus' uitmaakte van zijn arbeidssociologisch onderzoek. Niet voor
niets hebben we gesteld, dat zijn historische handelingssociologie hoofd-
zakelijk te betitelen valt als de uitkomst van een poging om theoretische
en methodische inzichten, opgedaan in een bepaald probleernstellingsge-
bied tot algemeen-theoretische proporties op te rekken.

Wanneer we nu het onderzoek dat Touraine v66r de publikatie van
'Sociologie de l'action' heeft verricht voor de lezer in herinnering roe-
pen, kunnen we met hem vaststellen, dat dit onderzoek in twee centrale

probleemkernen kan worden gerubriceerd.
Het ene was theoretisch van aard en betrof de relatie tussen tech-

nische ontwikkeling en de daarmee gepaard gaande transformatie in de
industriearbeid. Dit resulteerde in een technisch evolutieschema van
industriearbeid. Zonder dat de technologische ontwikkeling als zodanig
inhoudelijk werd geproblematiseerd, had dit schema wel de uitdrukkelijke
intentie om theoretisch aan te tonen, dat de vormgeving en organisatie
van de industriearbeid zich toenemend aan het deterministisch primaat
van de technologie onttrekt.

Het andere was van methodische aard en betrof de relatie tussen

subjectieve beleving van werknemers en de objectieve technologische
ontwikkeling in de arbeid. Zonder deze relatie methodologisch echt vol-
doende op te lossen bracht dit Touraine wel tot het fundamentele in-

zicht, dat de oriIntaties en houdingen van werknemers niet als een pas-
sieve reflex kunnen worden beschouwd op objectieve structuuraspecten in
de arbeidssituatie.

Deze beide probleemkernen vormen het fundament van zijn historische

handelingssociologie. Hierin worden zij respectievelijk uitgewerkt tot een
algemene theorie over de industri6le beschaving en tot een algemeen-

sociologische methodiek. Op het methodische aspect, dat wil zeggen de

oplossing welke Touraine voorstaat om uit het dilemma te geraken tussen

deterministische en idealistische verklaringsprincipes, zullen we nog
terugkomen. Hier willen we stilstaan bij de in onze ogen grootste basis-

inconsistentie die in zijn handelingssociologie te constateren valt. Deze

komt neer op een tegenspraak tussen zijn theoretische inzichten over de
ontwikkeling naar een industriae beschaving en de methodische

uitgangspunten van zijn handelingssociologie.
Aan zijn theorie over de ontwikkeling naar een industrilile beschaving

ligt, zoals we hebben gezien, hetzelfde theoretische grondstramien ten
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grondslag als aan zijn technisch evolutieschema van industriearbeid. Het
dialectisch denkkader is identiek evenals de ontwikkeling die geacht
wordt zich af te spelen in de industriearbeid en de samenleving. In beide
theorieiin klinkt het verzet door tegen de conceptie van de technologie
als de 'primum movens' in de constituering van de sociale verhoudingen.
In beide theoriedn zit eveneens de inhoudelijke conceptie verborgen, dat
naarmate de industrilile technologie zich verder ontwikkelt, de capaciteit
van de samenleving toeneemt om de techniek te beheersen en in te
passen in de vigerende sociale verhoudingen. Zowel in het technisch
evolutieschema als in de industri6le beschavingstheorie zit de paradox
verborgen dat, hoewel zij in eerste instantie worden gedefinieerd naar
hun technische aspect, zij toch per definitie als sociale eenheden moeten
worden begrepen.

Bij de bespreking van zijn technisch evolutieschema hebben we al
gewezen op de tegenspraak die in deze theoretische argumentatie schuil
gaat. Deze tegenspraak wordt in zijn theorie van maatschappelijke evo-
lutie des te klemmender, omdat Touraine deze theorie hier gaat verbin-
den aan een methodisch perspectief dat juist als vertrekpunt neemt, dat
de maatschappelijke ontwikkeling niet mag worden verklaard uit een
zogenaamde autonome logica van niet-sociale determinanten.

Hoe men het ook wendt of keert, zijn theorie over maatschappelijke
evolutie blijft in haar diepste kern geschraagd op de opvatting dat de
technische ontwikkeling de drijvende kracht is achter deze ontwikkeling.
De bepalende rol van de technologie wordt namelijk ook niet ontkracht
door tussen technische capaciteit en maatschappelijke verhoudingen het
concept 'sujet historique' te plaatsen als de constitueringsgrondslag van
de maatschappij. Want zoals Reynaud en Bourdieu terecht opmerken is de
ontwikkeling daarvan toch weer uiteindelijk terug te voeren op de histo-
rische stand   van de produktiemiddelen. Zo stellen   zij en daarmee   Tou-
raine zelf citerend: 'La conscience soumise' die de traditionele samenle-
ving verhindert zichzelf te zien als het produkt van menselijke arbeid is
gelegen in het feit, dat de storm de handelsschepen verzwelgt, de hagel
de oogst vernietigt, de onwetendheid het onmogelijk maakt de ruimte,
tijd en produktie te berekenen'. Maar wat de mens uiteindelijk bevrijdt
van de nadelige gevolgen van storm, hagel en onwetendheid, zo merken
wij wat cynisch op, zijn uiteindelijk toch de kaarten, horloges, meteoro-
logie en verzekeringen: kortom de historische stand van kennis en tech-
nieken (2).

Het grote bezwaar, dat dan ook tegen zijn 'sociologie de l'action' kan
worden ingebracht is, dat de technisch-industriile ontwikkeling door
Touraine niet wordt geproblematiseerd. Of zoals Diill opmerkt: 'het di-
lemma van de maatschappelijke endogeniteit versus exogeniteit van in-
dustrieel-technisch ontwikkeling  blij ft theoretisch onopgelost'   (3).   Hoog-
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stens kan men beweren, dat dit vraagstuk een historische oplossing ver-
werft. De maatschappelijke endogeniteit van industrieel-technische   ont-
wikkeling, zo kunnen we de essentie van zijn industriile beschavings-
these weergeven, is uiteindelijk het historische produkt van de terhni-
sche evolutie zelf. Hoe dit gerijmd moet worden met het methodisch
uitgangsprincipe van zijn handelingssociologie blijft een onduidelijke
zaak.

Touraine zelf poogt dit op te lossen met 'de methodische truc' van
het ontwikkelen van zgn. dialectische concepten, waarin de tegenstelling
tussen object en subject, tussen objectieve situatie en orillntatie zou zijn
'opgeheven'. Zoals we nog zullen zien moet dit als een onmogelijke po-
ging worden beschouwd.

Evenmin kan men deze tegenspraak oplossen door, zoals Touraine
doet, zijn methode te verbinden aan een bepaalde historische fase (na-
melijk fase C in de industriearbeid of op macroniveau de fase van de
(post-)industri6le samenleving). Zijn handelingssociologie heeft   qua  me-
thode de uitdrukkelijke pretentie om trans-historisch te zijn, en staat in
principe dus los van een bepaalde historische fase waarin de samenleving
zich bevindt.

4.3. Het arbeidsbegrip: de onmogelijke methodische fusie tussen object
en subject

Het arbeidsbegrip van Touraine, zo hebben we betoogd, is zowel de in-
houdelijke - als methodische sleutel tot het 'decoderen' van zijn histori-
sche handelingssociologie. Het vormt zowel de basis voor de ontvouwing
van een theorie over de industriiile beschaving als voor een zogenaamd
nieuw algemeen-methodisch perspectief. Met dit concept zou de aloude
tegenstelling tussen deterministische en voluntaristische verklaringsmo-
dellen definitief zijn opgelost. Het postulaat, dat aan deze opvatting ten
grondslag ligt, wordt gevormd door zijn aanname dat arbeid in analytisch
opzicht tegelijkertijd begrepen moet worden als een objectieve situatie
en als een praxis van normatief geori6nteerd handelen. In deze opvatting
is arbeid zowel een determinerende realiteit die, zo mogen we aannemen,
beperkende grenzen stelt aan het handelen van de mens,als tegelijkertijd
de bron van normatieve ori6ntaties van waaruit het individu stelling
neemt tegen dezelfde situatie met zelfs de mogelijkheid deze te overstij-
gen.

Het gaat er niet om te ontkennen, dat arbeid in deze twee dimensies
analytisch kan worden onderverdeeld. Zelfs   kan   men   het   met   het    me-
thodisch postulaat eens zijn dat hij in navolging van de wijze filosofi-
sche lessen van Sartre in diens 'Questions de m6thode' formuleert. Deze
luidt, dat de sociale wetenschappen hun studiedomein niet mogen in-
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kleuren vanuit een onoverbrugbare tegenstelling tussen '1'esprit et les
choses' (4).

De vraag is echter wel, of een empirische sociologie zich wel kan
baseren op hetgeen Touraine voorstaat, namelijk een fundamentele ge-
lijkstelling of fusie tussen deze beide dimensies. Touraine stelt zich niet
zo maar tevreden met het analytisch onderscheiden van deze twee as-
pecten. Aan zijn als dialectisch gepresenteerde concepten van arbeid en
sujet historique ligt de methodische pretentie ten grondslag, dat - om
nog maar even in filosofische termen door te blijven redeneren - het
object en subject als het ware in elkaar overvloeien zonder dat deze
gelijkstelling als een mogelijk tegenstrijdige eenheid wordt uitgelegd (5).

Zoals Rolle opmerkt kan de sociologie noch gebaseerd zijn op een
strikte scheiding tussen object en subject, noch op een fundamentele
gelijkstelling. De reden is in beide gevallen identiek: er bestaat geen
mogelijkheid meer om tussen beide instanties actieve betrekkingen te
construeren  (6).

En hier raken we aan een andere fundamentele inconsistentie binnen
zijn 'sociologie de l'action'. Deze betreft de spanning tussen zijn voor-
namelijk filosofische argumentatie voor een identiteit tussen object en
subject en de positivistische eisen die Touraine tegelijkertijd zelf aan
een empirische sociologiebeoefening stelt. De oplossing die Touraine kiest
om uit het bekende methodische dilemma te geraken en welke neerkomt
op het postuleren van een conceptuele eenheid tussen situatie en hande-
len, ontneemt namelijk iedere mogelijkheid om nog langer in termen van
oorzakelijke bepaling te redeneren en daarmee ook om tot de constructie
van empirisch toetsbare hypothesen te komen. Zoals Rolle terecht op-
merkt leidt deze gelijkstelling tot een wel zeer eigenaardige dialectische
conceptie van maatschappelijke transformatie (7).  Het is in zijn woorden
een 'paradoxale dialectiek van verandering met zichzelf, omdat er geen
bepalende oorzaak van maatschappelijke verandering is waar te nemen.
Het is een dialectiek zonder verwijzing naar een objectieve, dat wil
zeggen naar een van de analytische principes onafhankelijke maatschap-
pelijke realiteit (8). De onmogelijkheid om vanuit een dergelijke concep-
tie empirisch onderzoek te verrichten spreekt welhaast vanzelf.

Allereerst, omdat in de weergave van zijn theorie en zijn poging tot
empirische onderbouwing een continue vermenging optreedt tussen arbeid
als handelen en arbeid als objectieve en determinerende situatie. Met
name Bourdieu en Reynaud hebben in hun niet malse kritiek op deze
inconsistentie   in   het   werk van Touraine gewezen   (9). Zo wordt   in   de
theoretische hoofdstukken het arbeidsbegrip in zijn hoedanigheid van
handelen gepresenteerd, terwijl in de analyse van de evolutie in de ar-
beid en het arbeidsbewustzijn arbeid verschijnt als een historische situ-
atie dat wil zeggen gedefinieerd door technische en organisatorische
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middelen.
Ook in zijn tot nu toe enige onderzoekspoging om zijn theorie over

de evolutie van het arbeidsbewustzijn te staven kan men ondanks de
vaak gekunstelde argumentaties niet anders dan tot de slotsom komen,
dat arbeid in zijn aspect van handelingsdeterminerende situatie wordt
gepresenteerd (10). Kortom het werk van Touraine laat zich beschouwen
als een voortdurend heen en weer zwenken tussen verschillende arbeids-
concepties. Zo is arbeid op het ene moment een essentie die verschil-
lende vormen kan aannemen zonder dat zijn eenheid in gevaar komt en
op het andere moment weer en wel zeer concrete historische situatie met
een specifieke essentie. Bovendien - en dit komt in zijn hierboven ver-
melde onderzoek heel pregnant tot uiting - leidt de veronderstelde een-
heid tussen subject en object tot tautologie6n en cirkelredeneringen.
Centrale begrippen als arbeid, bewustzijn, sociale beweging e.d. worden
afwisselend in objectieve en subjectieve termen beschreven, zodanig, dat
het ondanks zijn gedreven pogingen, niet mogelijk is daartussen actieve
en wederzijds bepalende verbanden te leggen. Als het arbeidsbewustzijn
zoals we al eerder opgemerkt hebben zowel opgevat kan worden als 'Un
syst*me d'exigences A 1'6gard du travail' en als 'un syst6me d'exigences
difinids par le travail lui-meme', hoe is het dan mogelijk om deze twee
aspecten van elkaar te onderscheiden? Het objectieve ordent zich volgens

de principes van het subjectieve en omgekeerd. Van hieruit doorredene-
rend is er eigenlijk ook geen toetsend onderzoek meer nodig. Het be-
hoeft dan ook geen verbazing te wekken, dat deze proeve van actio-
nalistisch onderzoek alleen al door zijn methodische onvolkomenheden in
de commentaren niet zo goed is ontvangen en over het algemeen beoor-
deeld wordt als een treffend staaltje van 'hineininterpretieren' (11).

4.4.   Sociologie de l'action: een synthese van onverenigbare intellectuele
tradities

Bovenvermelde onvolkomenheden vloeien mijns inziens ook voort uit het
feit, dat Touraine nogal sterk van elkaar afwijkende en zelfs tegenge-
stelde theoretische stromingen in een overkoepelend raamwerk wil inte-
greren. Het in mijn ogen grootste defect dat daarbij optreedt is, dat
Touraine uit deze verschillende theorie6n allerlei concepten en idee*n
overneemt zonder oog te hebben voor de vaak tegenstrijdige implicaties
die daaruit voortvloeien. Het is dan ook zeer opvallend, dat hij in zijn
studie nauwelijks of althans zeer onvolledig een discussie aangaat met
die benaderingen welke toch de basisingredi6nten leveren voor zijn
nieuwe sociologie. De enige methodische discussie welke hij wel met veel
verve voert, is die met het structureel-functionalisme, maar deze wordt
dan wel als de antithese van zijn sociologiebeoefening beschouwd en
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wordt bovendien netjes in een apart en welomschreven studiedomein
geplaatst. Met Pichierri zouden we kunnen opmerken, dat met de formele
erkenning van de validiteit en utiliteit van een bepaald analyseprincipe
in een welomschreven gebied, het vraagstuk van de eigen theoretische
fundering goeddeels getracht wordt te ontlopen (12).

Welke zijn nu de verschillende bouwstijlen met behulp waarvan de
architect Touraine een nieuw theoretisch bouwwerk optrekt? We zullen
ons hierbij beperken tot die stromingen welke het meest opvallend in
zijn studie te ontdekken zijn, zonder dat hij overigens zelf in alle ge-
vallen daar nu zo expliciet naar verwijst. Het betreft dan vooral auteurs
en stromingen die binnen de Parijse intellectuele kring aan het begin
van de zestiger jaren tot veel discussie aanleiding gaven. Dit 'discours'
werd toendertijd beheerst door twee grote debatten. Het ene betrof de
strijd om de intellectuele hegemonie tussen (humanistisch) marxisme,
existentialisme en structuralisme. Deze specifiek Franse discussie werd
daarnaast nog aangevuld met de problemen die voortvloeiden uit de toe-
nemende infiltratie van angelsaksische opvattingen over wetenschapsbeoe-
fening binnen het sterk filosofisch gekleurde Franse wetenschapsbedrijf.
Met name binnen de sociologie stelde zich de concrete vraag hoe prag-
matisch, empirisch beleidsgericht onderzoek met een intellectuele traditie
verenigd kon worden waarin theoretische virtuositeit dn maatschappijkri-
tische opstelling met elkaar om voorrang streden. De studie van Touraine
moet dan ook geplaatst worden tegen deze intellectuele achtergrond en
zij kan dan ook mede beschouwd worden als een poging om de tegen-
stelling tussen zgn. Europese en Amerikaanse wetenschapstradities te
overbruggen. De belangrijkste intellectuele pijlers van deze theoretische
brug kunnen onder andere worden gepersonificeerd met de namen van
Marx, Weber, Sartre, L6vi-Strauss, Bergson en Kerr c.s. (13).

Aan Marx ontleent Touraine vooral het arbeidsconcept. Zoals we hebben
gezien, wordt dit door hem in twee aspecten onderverdeeld. Het eerste
onderdeel van zijn definitie, waarin arbeid wordt opgevat als het cen-
trale historische transformatieprincipe van zowel mens en samenleving,
vertoont een frappante overeenkornst met de definitie van het arbeids-
proces in 'Das Kapital'. Het tweede gedeelte echter, waarin het subjec-
tief-normatieve aspect van arbeid wordt beklemtoond is daarentegen weer
sterk gebaseerd  op de manuscripten  van de 'jonge  Marx'  (14).  Ook  voor
Touraine bestaat uiteindelijk de meest essentiile vervreemding in het feit
dat de mens in zijn arbeid zichzelf niet langer als schepper herkent en
de bestemming van het arbeidsprodukt aan zijn controle ontsnapt. Het
opvallende is nu, dat Touraine deze essentidle Marxistische noties over-
neemt en zelfs samenvoegt terwijl deze ieder op zich uit een nogal on-
derscheiden wetenschappelijke periode van Marx stammen. Zoals bekend
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worden deze onderscheiden perioden gelabeld als een contrast tussen 'de
jonge antropologische Marx' en de 'rijpe historisch-materialistische
Marx'. Zo blijft bij Touraine volledig onbesproken hoe juist de 'oude
Marx' afstand neemt van het arbeidsconcept als te universeel om daarop
een theoretisch fundament te bouwen voor de analyse van de kapitalisti-
sche samenleving. Om maatschappelijke en economische stelsels van el-
kaar te onderscheiden geeft hij dan ook de voorkeur aan het proces van
meerwaardevorming. Iedere verwijzing ontbreekt bij Touraine op dit punt
met als gevolg dat een zo essentieel vraagstuk als dat van de verhouding
tussen produktiemiddelen, produktieverhoudingen, maatschappelijke produ-
ktie en private toeliigening volledig uit de theoretische boot valt. Tou-
raine concentreert zich daarentegen volkomen op arbeid als universele
menselijke essentie, als de bron van universele menselijke en orilintaties,
zonder daarbij echter voldoende stil te staan bij de sturende mechanis-
men die in de vormgeving en het gebruik van arbeid schuil gaan.

Eenzelfde opmerking van onvolledige en eenzijdige referentie kan worden
gemaakt ten aanzien van de Weberiaanse fundering van Touraines hande-
lingssociologie. Van Weber neemt hij het methodisch basisprincipe over
dat sociaal handelen als normatief geori6nteerd beschouwd moet worden.
Daarnaast is hij Weber wel heel veel intellectuele schatplicht verschul-
digd aan diens inhoudelijke these van 'Die Entzauberung der Welt'. Ook
hier zien we, dat Touraine alleen die aspecten uit de Weberiaanse socio-
logie overneemt die hem om zo te stellen van pas komen. Zo becommen-
tarieert Touraine de Weberiaanse methodiek uitsluitend op het punt van
de zogenaamde ideaaltypen. Nauwelijks wordt ingegaan op de substanti6le
theorie van Weber over de ontwikkeling van de westerse samenleving, en
diens ingehouden polemiek met Marx daarover. Binnen dit kader is het
verder wel heel vreemd dat Touraine nauwelijks ingaat op het methodi-
sche 'Wahlverwantschaft'-principe, dat eveneens kan worden aangemerkt
als een poging om het dilemma determinisme versus voluntarisme te
overbruggen.

Wat Sartre betreft kunnen we stellen, dat Touraine's 'sociologie de l'ac-
tion' meer aan diens 'Questions de Mithode' te danken heeft dan hij
mogelijk zelf bereid  is  toe te geven  (15).  Het  hele boek ademt zowel  qua
themastelling als oriIntatie heel sterk de geest van de Sartreaanse exis-
tentiefilosofie. Veel commentatoren stellen dan ook onomwonden, dat
Touraine vertrekt vanuit klassieke thema's binnen een filosofische be-
zinning over de menselijke existentie. Ackerman en Moscovici hebben het
zelfs over 'La sociologie existentielle d'Alain Touraine' (16).

Van Sartre neemt Touraine niet alleen diens verzet over tegen de
objectivistische traditie binnen de sociale wetenschappen, maar vooral
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het fundamentele inzicht, dat de mens ondanks zijn structurele inbedding
in staat is zich als het ware daarboven te verheffen. Zo lijkt het begrip
'projet' direct aan het Sartreaanse vocabulaire ontleend te zijn. Wat nu
weer zo curieus is, is dat Touraine de argumentatie van Sartre volledig
uit zijn bedoelde context haalt en zonder meer overplant naar een volle-
dig ander wetenschappelijk discussieterrein. Waar Sartre polemisch stel-
ling neemt tegen het orthodox stalinistisch marxisme, hanteert Touraine
deze argumentatie in een polemiek met wat men in dit verband het or-
thodox functionalisme zou kunnen noemen. Ook wat dit betreft verzuimt
Touraine onder meer zijn relatie met het marxisme te verduidelijken. Dit
is des te meer klemmend, omdat zowel het actionalisme als het marxisme
zich beide als analytische tegenvoeters beschouwen van het functionalis-
nle.

Zijn met bovenstaande drie auteurs de belangrijkste steunpunten van
Touraine aangegeven: de intellectuele bron is daarmee nog lang niet
leeggeschept. Op zijn systematiseringspoging hebben nog een drietal
belangrijke ideelinbewegingen invloed uitgeoefend te omschrijven als resp.
het 'Bergsonianisme', structuralisme en de stroming die men zou kunnen
samenvatten onder de noemer van 'Theories on industrial society'.

De naam van Bergson kan in dit verband wat verbazing oproepen,
ware het niet, dat binnen het Franse onderwijs (en zeker binnen de
Ecole Normale Supdrieure) nogal wat aandacht wordt besteed aan deze
klassieke Franse vooroorlogse filosoof.

De invloed van deze auteur is in het werk van Touraine veel meer
impliciet en tussen de regels door aanwezig. Opvallend is bijvoorbeeld de
parallelliteit welke te constateren valt tussen het ongedetermineerde
'L'61an vital' als de scheppingsbron van maatschappelijke dynamiek en de
volgens Touraine in arbeid verborgen 'libertd: Zo zien we verder, dat
Bergson de rationele wetenschapsbeoefening alleen een zinvolle taak
toedicht in het bestuderen van zgn. 'gesloten' samenlevingen. Touraine
uit een bijna identiek verwijt naar het functionalisme als een benadering
die eveneens niet geschikt zou zijn om maatschappelijke transformatie te
bestuderen. Bergson stelt zich wel op standpunt dat de bron van dit
'1'61an vital' niet te lokaliseren is en uitsluitend ontdekt kan worden op
basis van filosofische intuitie. Touraine daarentegen lokaliseert de oor-
sprong van dit dlan in de arbeid en vindt daarmee tevens een argument
om dit studiedomein op principes van rationeel-empirische wetenschaps-
beoefening te baseren.

Afgezien van het succes van deze poging kan men wel stellen, dat
het bovenstaande weer een bewijs vormt hoe stevig de sociologie van
Touraine geworteld is in de Franse klassieke sociologische traditie. Zijn
sociologie is zo sterk verweven met filosofische stellingnamen en uit-
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gangspunten dat men zich soms in alle gemoede wel moet afvragen
waarop de door Touraine zo stellig verdedigde autonomie van zijn vak
gebaseerd is.

Daarnaast is dit proefschrift van Touraine duidelijk beinvloed door het
toendertijd opkomende structuralisme. De verwijzing naar een van de
coryfe6n van deze Franse wetenschapsstroming in de figuur van I,6vi-
Strauss is zelfs meer expliciet. Meer algemeen met het structuralisme
heeft zijn sociologie echter gemeen dat ook Touraine er uiteindelijk op
uit is om 'les structures cach6es' van het menselijk handelen te openba-
ren. In dit verband is zelfs de naamgeving van zijn studie als 'Sociologie
de l'Action' enigszins misleidend, omdat bij nader inzien het sociale
handelen zelf nauwelijks aan bod komt. Ondanks zijn voluntaristisch
aandoend vocabulaire concentreert Touraine zich juist overmatig op de in
het handelen verborgen structuren van normatieve ori6ntaties. Deze
onttrekken zich niet alleen aan de invloed van het alledaagse handelen
van de actoren; zij zijn zich zelfs niet eens van de invloed van deze
ori6ntaties op het handelen bewust. In de opvatting van Touraine is de
taak van de sociologie niet alleen beperkt tot het destilleren van deze
normatieve structuren uit de alledaagse sociale praktijk, maar ook om de
actoren bewust te maken van dit 'maatschappelijk onbewuste' in hun
handelen. Zijn sociologie heeft daarmee het kenmerk van een soort psy-
cho-analyse op maatschappelijk niveau, waarvoor hij in zijn latere 'in-
tervention sociologique' zelfs de methodische instrumenten formuleert om
aan een soort van maatschappelijke therapie te gaan doen.

Wat tenslotte de ideeiinbeweging betreft, welke aan het begin van de
zestiger jaren als het ware fysiek te lokaliseren was aan het 'Institute
of Industrial Relations' te Berkeley in Californi6: ook hiervan kunnen we

stellen, dat deze diepe sporen heeft getrokken in het denken van Tou-

raine (17). Veel maatschappelijke en culturele tendenzen, die door deze
auteurs als direct en onontkoombaar samenhangend met het industrialisa-
tieproces worden geponeerd, komen nogal uitgesproken terug in het
raamwerk van Touraine. Dit is des te opvallender, omdat Touraine zich
zo sterk kant tegen elke benadering die in de industrieel-technische

ontwikkeling een autonome en voor de maatschappelijke verhoudingen
dwingende logica postuleert. Het is deze stroming van 'pluralistic indus-
trialism' welke als het symbool bij uitstek van deze benadering kan
worden beschouwd en door Touraine zelf als de tegenpool van zijn so-
ciologie ten tonele wordt gevoerd. Desondanks schroomt Touraine niet
om de belangrijkste substant6le inzichten uit deze theorie over te nemen.

Binnen dit kader moet verder verwezen worden naar de onderliggende
'historicistische' teneur die in deze benadering te constateren valt. Deze
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komt er op neer, dat in het industrialisatieproces een niet te corrigeren
maatschappelijke zin zou schuil gaan en die eigenlijk 'klaar ligt' om
ontdekt te worden. Voor voornoemde auteurs is dit de onvermijdelijke
opkomst van een in politiek opzicht pluriforme en naar cultuurori6ntaties
technocratische samenleving, waarin politieke democratie en incorporatie
van de bekende belangengroepen op nationaal-bestuurlijk niveau als een
onontkoombare gegevenheid worden aanvaard. Ook Touraine is ondanks
zijn totaal ander jargon en interpretatiekader niet aan de 'besmettende'
werking kunnen ontkomen van deze teneur binnen de 'theories on indus-
trial society'. Het 'sujet-historique' neemt ook voor Touraine de onver-
mijdelijke vorm aan van een 'moddle rationalisateur' waarin de eisen tot
democratie en rationele economische ontwikkeling politiek aan elkaar
worden gesmeed. Industrieel-economische ontwikkeling wordt ook voor
hem onderdeel van een complex politiek besturingsproces met grote in-
stitutionele betrokkenheid van maatschappelijke belangengroepen.

De parallelliteit in beide opvattingen is te groot om toevallig te zijn,
evenals de dwingende en imperatieve vigeur die aan het industrialisatie-
proces wordt toegeschreven. De vraag dient zich dan ook aan in hoe-
verre Touraine er daadwerkelijk in geslaagd is zich te onttrekken aan
het  door  hem  zo fel bekritiseerde historicisme  in de sociologiebeoefening.

Deze bovenstaande en niet uitputtende parade van in essentie elkaar
opponerende ideelinbewegingen is bedoeld om aan te geven hoe pluriform
en veelzijdig de basis is waarop hij zijn nieuwe sociologie construeert.
In deze conceptuele reconstructie probeert Touraine tussen al die inhou-
delijke en methodische tegenstellingen door te laveren en zelfs het on-
mogelijke met elkaar te verzoenen. In onze opvatting leidt dit tot een
wel zeer bijzondere vorm van handelingssociologie in die zin, dat conse-

quent geweigerd wordt een keuze te maken tussen de belangrijkste di-
lemma's in de sociologie. Deze tegenstellingen worden geacht te zijn
opgeheven in het presenteren van zogeheten dialectische concepten als
arbeid en historisch sujet. In deze begrippen worden handelen en situatie
onder 66n noemer gebracht en zou het klassieke dilemma tussen determi-
nisme en voluntarisme tot een irrelevante aangelegenheid zijn geworden.
Mogelijk valt hieruit ook te verklaren waarom Touraine in zijn sociolo-
gische constructie zo kwistig gebruik maakt van allerlei idee6n zonder
zich af te vragen in hoeverre die wel met elkaar gerijmd kunnen worden.
Want als men zich met Touraine op het standpunt stelt dat deze dilem-

..ma's inderdaad zijn opgelost kan men inderdaad aan deze vraag voorbij
gaan. Zoals we al hebben aangegeven is dit in onze opvatting niet het
geval. Het dialectisch verzoenen van theoretische en methodische contra-
dicties, is zoals we in het werk van Touraine kunnen constateren, alleen
maar mogelijk op basis van nogal diffuse en multi-interpretabele defini-
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ties. Bovendien komt men in grote problemen als men op basis van der-
gelijke niet-operationaliseerbare concepten empirisch onderzoek wil gaan
bedrijven. Wat resteert is een weliswaar imposant theoretisch bouwwerk,
maar opgebouwd uit zeer uiteenlopende bouwstijlen, zonder dat deze met
behulp van een hecht cement aan elkaar zijn gesmeed.

4.5.    Sociologie de l'action; een onopgeloste spanning tussen historicisme
en historiciteit

Touraine heeft zich met zijn studie onder meer ten doel gesteld eens en
voor altijd af te rekenen met die benaderingen, welke in de geschiedenis
of in (onderdelen van) de maatschappelijke evolutie een bepaalde zin of
betekenis verborgen zien zitten. Om zijn verzet tegen deze opvattingen
te verwoorden introduceert Touraine naast het begrip historicisme de
term historiciteit. Daarmee wil hij uitdrukking geven aan de idee, dat de
mensen hun eigen samenleving creoren en daarmee ook hun eigen ge-
schiedenis. De maatschappij opgevat als collectieve werker produceert en
transformeert zichzelf op eigen kracht zonder beroep op algemene histo-
rische wetten of een bovennatuurlijke wilsbeschikking. Niet de geschie-
denis maakt de samenleving, maar de samenleving maakt de geschiedenis,
zo kunnen we de stellingname van Touraine wat populistisch samenvat-
ten. We moeten echter opmerken, dat Touraine er niet in geslaagd is
deze optie volledig te realiseren en wel om twee redenen:
1. Allereerst blijft zijn benadering heel sterk de suggestie wekken, dat

ook hij redeneert vanuit de v66ronderstelling van een zingevingseen-
heid in het menselijk handelen. Het sujet historique is in de analyti-
sche ogen van Touraine de totaliserende eenheid op maatschappelijk
niveau van normatieve ori6ntaties die in de arbeid zelf aanwezig
zijn. Het is dit sujet historique dat op haar beurt betekenis geeft
aan het historisch handelen. Zoals Reynaud en Bourdieu terecht
opmerken is de parallel welke Touraine trekt tussen de notie sociaal
systeem en de notie sujet historique zeer misleidend (18). Het begrip
sociaal systeem is inderdaad niet meer dan een heuristisch postulaat
bedoeld om de wederzijdse afhankelijkheid van de actoren in hun
handelen ten opzichte van elkaar te duiden. Het concept sujet histo-
rique daarentegen is veel meer een substantieel postulaat, dat zeker
in de vorm van een rationaliseringsmodel de aanwezigheid bevestigt
van het bestaan van een unieke zingeving. Tevens wordt hiermee
opnieuw een bepaalde wetmatigheid in de evolutie van de samenle-
ving geintroduceerd welke hij juist met zoveel geweld wilde vermijd-
en.

In tegenstelling tot het klassieke historicisme welke min of meer
stelt dat deze zingevingseenheid in de geschiedenis geprecodeerd is,
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gaat Touraine er van uit dat het sujet-historique geconstrueerd moet
worden uit de maatschappelijke praktijk zelf. Dit suggereert dat
Touraine een inductief methodische weg zal gaan bewandelen.

Niet is echter minder waar. Het hele methodische proced6 is
opgezet vanuit een 'afdaling' van het sujet historique naar concrete
actoren en hun projets. We hoeven wat dit betreft alleen maar de
methodische grondregel van Touraine in herinnering te roepen welke
stelt:

'Le principe d'analyse du sujet personnel est trds simple; toutes
ses formes sont des niveaux de ddgradation d'un dtat du sujet
historique'  (pag.  149).

Hier kan men niet veel anders uit concluderen dat vanuit de con-
structie vooraf van een sujet historique, men zich in het onderzoek
vooral gaat richten op de vraag in hoeverre actoren hieraan nu
deelnemen.

Het is verder opvallend, dat hoewel hij zijn lezerspubliek steeds
voorhoudt dat het om een nieuwe sociologische methode handelt,
juist op dit punt de grootste tekortkomingen te constateren zijn. De
meeste grote omissie is wel, dat er in zijn studie totaal geen me-
thode wordt aangereikt om het 'sujet historique' te kunnen vaststel-
len. Hoewel als inductief bedoeld wordt nergens een instrumentele
handreiking gegeven, hoe vanuit zgn. concrete handelingen van acto-
ren kan worden opgestegen naar de normatieve eenheid van het
sujet historique. Daarnaast wordt ook niet aangegeven hoe zijn be-
langrijkste basisconcepten voor empirisch onderzoek kunnen worden
geoperationaliseerd en tot variabelen kunnen worden omgesmeed.

Over al deze aspecten wordt geen uitsluitsel gegeven en ondanks
alle goede bedoelingen van Touraine wordt in de studie dan ook geen
instrumentarium aan gereikt om deze studie binnen het zo fel be-
geerde bereik van de empirische sociologie te brengen. Reynaud en
Bourdieu gaan zelfs zover met te stellen dat het gehele proced6 van
Touraine dit ook niet mogelijk maakt.

'Het postuleren van een eenheid in de historische dynamiek en
van een eenheid in de betekenis van het sociaal handelen is de
rug toekeren aan empirische wetenschapsbeoefening en het
opnieuw funderen van een filosofie van de geschiedenis' (19).

2. Tenslotte wordt de fundamentele idee van historiciteit ondergraven
door de in theoretisch opzicht ambigue rol van de industrieel-tech-
nische ontwikkeling in het denkraam van Touraine.
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We hebben al eerder uitgebreid aangegeven dat dit toch voor zijn
these van de industri le beschaving zo cruciale gegeven in een theo-
retisch vacuum blijft gehuld. Dit brengt ons uiteindelijk tot de op-
vatting dat het toch de verandering in de arbeidssituatie is, imma-
nent voortgestuwd door de rationele imperatieven van de industri*le
ontwikkeling, welke als de bron moet worden beschouwd van de in-
houdsverandering van het collectieve normatieve oridntatiesysteem.

De mogelijkheid van de mensen om op eigen kracht aan hun
maatschappij vorm te geven blijft daardoor wel gevangen binnen het
beperkend keurslijf van een industridle logica die zich blijkbaar
buiten het menselijk handelen om aan de samenleving oplegt als een
dwingende normatieve determinant. Net als andere zgn. 'theories on

..

industrial society' weet Touraine ook niet de relatie te verduidellj-
ken tussen de redle wereld waarin groepen en individuen hun belan-
gen verdedigen, opvattingen ontwikkelen en macht uitoefenen en het
ontstaan van gepostuleerde 'moddle rationalisateur' van de industriile
beschaving.

Bovendien - en dit blijkt met name van het incorporeren binnen
zijn denkschema van de toendertijd modernistische stroming van het
'post-industrialisme', staat zijn benadering heel sterk in het teken
van wat Goldthorpe het 'krypto-historicistische denken' noemt (20).
Goldthorpe, Giddens en Kumar hebben overtuigend aangetoond, hoe
de idee over de opkomst van een post-industridle samenleving geba-
seerd is op een onvoldoende theoretische doorgronding van wat
industrialisatie eigenlijk is. Zij koerst bovendien heel sterk op de
veronderstelling van een immanente structuur-technische logica van
industrialisatie. Net als andere post-industrialisatie-adepten maakt
ook Touraine de 'historicistische' fout om de bestaande samenleving
te beoordelen vanuit een theoretisch geconstrueerd toekomstmodel.
Vandaar dat we de stelling van Goldthorpe onderschrijven, dat veel
theorie*n en dus ook die van Touraine over de ontwikkeling van de
industri6le samenleving een krypto-historicistisch karakter vertonen,
dat wil zeggen een manier van denken welke

'rests upon historicists assumptions and claims, even though
historicist arguments may not openly advanced or may be ac-
tually disavowed' (21).

4.6.  Sociologie de l'action: tussen theorie en legitimering van een spe-
cifieke historische maatschappelijke praktijk

Touraine formuleert zelf de eis, dat de sociologie in de ontwikkeling van
haar concepten en theorie6n zich moet weten te verheffen boven een
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concrete historische realiteit. De sociologie als wetenschap moet zich
tenslotte bedienen van een andere taal dan die van een bepaalde institu-
tionele orde en mag zeker niet tot ideologische spreekbuis worden van
gevestigde belangen en opvattingen. Het is dan ook welhaast vanzelfspre-
kend om na te gaan in hoeverre Touraine in zijn sociologische recon-
structie zich heeft weten te distanciliren van de specifiek Franse maat-
schappelijke context. Met Dull komen we dan tot de slotsom, dat veel
constateringen en inzichten, welke Touraine formuleert, niet zozeer
theoretisch zijn afgeleid maar veeleer berusten op een historische en
feitelijke analyse van de sociaal-economische ontwikkeling in Frankrijk
(22).   In alle gemoede   kan   men zich afvragen,   wat de inhoud   van   zijn
theorie zou zijn geweest indien Touraine niet zou hebben geleefd in een
land waarin de staat zich zo uitdrukkelijk heeft opgeworpen om het
industrialisatieproces van boven af door middel van 'planification' en
modellen van industriepolitiek te sturen. De sociologie van Touraine,
ondanks zijn kritiek op de Gaullistische staat, kan men niet los zien van
de thema's en doelstellingen van de nationale industriepolitiek in Frank-
rijk. Zijn these van de industridle beschaving kan men dan ook voor een
deel beschouwen als de vertaling op algemeen-sociologisch niveau van
deze mogelijkheid tot maatschappelijke beheersbaarheid en politieke
sturing van het industrialisatieproces.

Maar de samenhang tussen zijn theoretische inzichten en persoonlijke
ervaringen met een specifiek nationaal model van industrialisatie reikt
echter nog veel verder.

Zoals we in het hoofdstuk over de ontwikkeling en kenmerken van de
Franse arbeidssociologie hebben aangegeven, is het specifieke karakter
van deze deeldiscipline aldaar grotendeels te verklaren uit de Franse
bijzonderheid van de industrieel-kapitalistische ontwikkeling. In zijn
'Sociologie de l'Action' treffen we dan ook al die specifieke en theoreti-
sche probleemkernen van de Franse arbeidssociologie in haar algemeen-
heid aan. Het cruciale gegeven, dat het industrialisatieproces niet zozeer
vanuit de particuliere ondernemingen zelf werd voortgestuwd maar vooral
werd gestimuleerd door een actieve overheidsinterventie, leidde tot zeer
specifieke probleemdefinities in het te bestuderen onderzoeksveld.

Allereerst is het opvallend dat de samenhang tussen technische ont-
wikkeling en industriearbeid bestudeerd werd op het niveau van globaal

maatschappij-historische ontwikkelingstendenties. Arbeidsproblemen wer-
den daardoor binnen een zo breed mogelijk interpretatiekader gethe-
matiseerd, dat wil zeggen los van hun bedrijfs- of ondernemingspolitieke
context.

In de studie van Touraine komt deze tendens zeer geprononceerd naar
voren en wordt de sociologische thematisering van het arbeidsfenomeen
op algemeen maatschappelijk niveau naar een hoogtepunt gevoerd. Tech-
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nische ontwikkeling en arbeid worden op het globale niveau van maat-
schappelijke ontwikkelingstendenties bestudeerd met maar geringe aan-
dacht voor de specifieke 'bemiddeling' op ondernemingsniveau. Bovendien
wordt het overslaan van het ondernemingsniveau in zijn these van de
industri6le beschaving zelfs theoretisch gelegitimeerd. Binnen de indus-
tri6le beschaving situeren zich de grote maatschappelijke conflicten niet
langer binnen de produktie zelf, maar op algemeen maatschappelijk be-
leidsniveau. Het industriebedrijf verliest zelfs zijn doorslaggevende maat-
schappelijke betekenis als produktieorganisatie en de conflicten overstij-
gen de grenzen van de onderneming.

Het direct op elkaar betrekken van maatschappelijke evolutie en
technische ontwikkeling in de arbeid vormt ook weer een belangrijke
reden waarom het vraagstuk van de maatschappelijke endogeniteit van
technologie door Touraine niet goed wordt opgelost. Door het niet syste-
matisch betrekken van het ondernemingsniveau in zijn theoretische ana-

lyse slaagt Touraine er niet in om greep te verwerven op de belangen-
constellaties die achter de technische vormgeving van arbeidsprocessen
schuil gaan. In plaats daarvan wordt, zoals Diill opmerkt, de endogeniteit
van industrieel-technische ontwikkeling slechts begrepen op het zeer
abstracte niveau van maatschappelijke zelfsturing en historiciteit (23).

Met het bovenstaande hebben we willen aantonen hoezeer de historische
handelingssociologie van Touraine stevig verankerd is met een specifiek

Franse maatschappelijke constellatie en specifieke Franse traditie. Nu
gaat het er natuurlijk niet om aan Touraine de eis te stellen dat hij zijn
sociologie volstrekt los van zijn maatschappelijke en intellectuele inbed-

ding moet ontwikkelen. Dit is voor iedere wetenschapper een onmogelijke
opgave. Wel moet wat dit betreft zijn verzet tegen het etnocentrisme
van met name de angelsaksische sociologie uitdrukkelijk worden gerelati-
veerd. In wezen is ook zijn sociologie uitdrukkelijk gekleurd door zijn

persoonlijke ervaringen met een bepaalde intellectuele traditie en maat-
schappijvorm en heeft hij desondanks de pretentie deze te poneren als
een algemene sociologie die zich boven de ervaren maatschappelijke
praktijk verheft.

Tot slot - en hier willen we onze evaluatie op dit moment afsluiten-
heeft zijn historische handelingssociologie daarmee ook een zekere ideo-

logische lading. Hiermee raken  we  op  een voor Touraine  wel  zeer  teer

punt en dat met name door Rolle, Diill en Deppe naar voren is gebracht
(24). Door hen wordt mijns inziens terecht gesteld, dat in de theorie van
Touraine elke feitelijke historische uitdrukking van maatschappelijke
transformatie wordt gelegitimeerd. Of zoals Dull het door ons wat vrij
vertaald formuleert:
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'De theoretische constructie van een 'sujet-historique' vertolkt
de these dat industridle samenlevingen zich slechts door middel
van een op zichzelf betrokken historische praxis kunnen veran-
deren. Dit heeft tot gevolg, dat de betekenis van deze verande-
ring slechts een door middel van de historische handeling zelf
verwekte betekenis kan zijn.' (25)

Wat eenvoudiger gesteld komt het er op neer dat de samenleving zelf
door middel van haar eigen handelen haar eigen betekenis en doelstelling
bepaalt. In feite wordt zo ontkend, dat er alternatieven voorhanden
kunnen zijn voor maatschappelijke inrichting en -ontwikkeling. Politieke
en historische alternatieven die zich contra-factisch tot de bepaalde
structuur en oridntatie van de industriule beschaving opstellen zijn daar-
mee tot permanente utopie6n veroordeeld. Daarmee herintroduceert de
handelingssociologie van Touraine in zekere zin een gesloten en alterna-
tiefloze maatschappij-evolutie.



187

DEEL m

VAN 'SOCIOLOGIE DE L'ACTION' NAAR'SOCIOLOGIE EN ACTION'

Inleiding

Getuige de opmerking in zijn semi-autobiografie moet de verdediging ten
overstaan van een commissie aan de Sorbonne in juni 1965 van de als
'thdse d'itat' aangeboden 'Sociologie de l'Action', voor Touraine een
nogal pijnlijke aangelegenheid zijn geweest.

'Le livre int6ressa un certain nombre de mes pairs, mais fut
considird plut6t 86vdrement par un jury de Sorbonne. Ce jour-
ld, ceux qui me jugeaient profitirent de cette dernidre occasion

pour me dire ce qui leur d6plaisait en moi et dans mon travail,
et cela en des termes que je ressentis si injustes que je me
levai pour quitter la salle ou je soutenais ma thdse. On me

retint.' (1, D.H., pag.  108).

Na een korte periode van vrijwillige ballingschap, doorgebracht in Chili
en Montreal, volgt zijn benoeming tot hoogleraar aan de nieuwe univer-
siteit van Nanterre, waar hij tot eind 1969 de leiding heeft over de
afdeling sociologie. In deze hoedanigheid komt hij terecht in de woelin-

gen van het opkomende studentenverzet, die in mei 1968 hun finale
hoogtepunt zouden vinden. Als vertegenwoordiger van het officiale aca-
demische circuit wordt zijn begripvolle houding ten opzichte van deze
revolte hem niet in dank afgenomen noch bij zijn collega's en gezien de
kritiek  die  hij te verduren heeft,  noch  bij de studenten  zelf.  Eind   1969

houdt hij het als hoogleraar voor gezien en richt hij zich weer volledig
op zijn onderzoeksactiviteiten als 'directeur-d'dtudes' binnen de 'Ecole

Pratique des Hautes Etudes'. Inmiddels heeft hij dan de naam van zijn
onderzoekscentrum gewijzigd in 'Centre d'Etude des Mouvements So-
ciaux', hetgeen indicatief is voor de omslag in zijn onderzoeksbelang-
stelling na 1965. Vooral sinds 1970 laat Touraine een tot op heden onaf-

gebroken stroom van publikaties het licht zien, die in Nederland prakt-
isch onbesproken is. Ondanks zijn grote naamsbekendheid treft men maar
heel sporadisch verwijzingen aan naar deze studies, zowel in publikaties
van macro-theoretische aard als - wat nog meer bevreemdend is - in
studies over sociale bewegingen (2).
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In dit deel zullen we ons vooral bezighouden met wat uit de enorme
vloed van publikaties ook door hem zelf als zijn belangrijkste studies
worden beschouwd namelijk 'Production de la Socidtd' en 'La Voix et le
Regard' verschenen in 1973 resp. 1978. Het eerste hoofdwerk kan worden
beschouwd als een rechtstreeks vervolg op 'Sociologie de l'Action'.
Hierin worden zijn theoretische en conceptuele grondstellingen verder
aangescherpt en deze gaan als bovenbouw fungeren voor zijn nadien
opgestarte onderzoeksprogramma naar de nieuwe sociale conflictuitingen
binnen de samenleving. De daartoe ontwikkelde bijzondere onderzoeks-
methode is door hem geboekstaafd als '1'intervention sociologique' in de
andere genoemde studie. Een bonte stoet van zeer diverse protestgroepen
(varilirend van studenten tot arbeiders in Polen) is sindsdien met behulp
van deze methode door Touraine en zijn medewerkers onder de analyti-
sche loep genomen. Deze onderzoekingen onder de noemer van een 'so-
ciologie permanente' zijn enerzijds bedoeld zijn theorie van de 'conflic-
tuele zelfproduktie van de samenleving' enigszins empirisch te schragen.
Anderzijds zijn ze de vervulling van de opdracht die hij zichzelf binnen
het kader van een hartstochtelijke speurtocht naar de centrale sociale
beweging van 'morgen' heeft gesteld. De bespreking en becommentari6-
ring van beide hoofdwerken is opgezet vanuit een voortdurende verwij-
zing naar 'Sociologie de '1'Action'. Dit om de grote mate van continuYteit
in het denken van Touraine te onderstrepen dn om te kunnen aangeven
wat er mede gezien onze kritiek op deze studie sindsdien is veranderd
en mogelijk verbeterd.
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HOOFDSTUK 1

DE CONFLICTUELE ZELFPRODUKTIE VAN DE SAMENLEVING

1.1. Een nieuwe poging tot systematisering

Hoewel in 'Production de la Socidti' stevig wordt voortgeborduurd op het
theoretisch en methodisch grondstramien zoals neergelegd in 'Sociologie
de l'Action', wordt een aantal nogal essenti6le elementen daaruit zodanig
afgezwakt of soms zo volledig herzien, dat ondanks de identieke basiso-
rilEntatie, de verschillen tussen beide werken eerder in het oog springen
dan de overeenkomsten. We kunnen het dan ook niet eens zijn met bij-
voorbeeld Diill, die onomwonden stelt dat voor hem 'Production de la
Soci6t6' te weinig nieuwe elementen bevat om zijn oordeel over de so-
ciologie van Touraine na diens publikatie uit 1965 te wijzigen (1). Onder
de veranderingen die in vergelijking met zijn 'thase d'6tat' het meest in
deze nieuwe poging tot systematisering eruit springen kunnen vooraf de
volgende worden genoemd:
a. de verzwakking van de eertijds centrale positie van het arbeidscon-

cept in het theoretische bouwwerk. De filosofische onderbouw is
daarmee minder uitbundig en nadrukkelijk aanwezig en de discussie
speelt zich eindelijk meer op het kengebied van de sociologie zelf af.
De eens zo kenmerkende en hechte band tussen (empirische) arbeids-
sociologie en macro-theorie is echter wel praktisch geheel verbroken
en nog slechts als residue aanwezig.

b. een minder sterke beklemtoning van voluntaristisch aandoende noties
als bewustzijn, sujet, projet e.d. Zelfs het begrip handelen verliest
zijn toonaangevende positie en wordt toenemend ingeklemd binnen een
meer aan de systeemleer ontleende terminologie als handelingssysteem,
organisatiesysteem etc.

c. het in zijn volle glorie herstellen van het klassebegrip zowel als
essenti6le theoretische notie 6n als blijvend kenmerkend analytisch
bestanddeel van de samenleving 66k in de post-industri6le fase.

d. het opgeven van het weliswaar dialectische, maar daarom niet minder
endogene maatschappelijke evolutieschema in een poging het latent
technologisch-deterministische en historistische karakter van zijn
theorie voorgoed te doorbreken.

e. het anders en later situeren van de caesuur in de historische evolutie
van de samenleving. De allesbepalende breuk in de maatschappelijke
evolutie ligt niet langer in de overgang van traditioneel naar indus-
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trieel, maar van industrieel naar post-industrieel.
f. de paradoxaal aandoende ontkoppeling van zijn historische hande-

lingssociologie van het vraagstuk van maatschappelijke transformatie.
Zij wordt hoofdzakelijk nog begrepen als overwegend een sociologie
voor het functioneren van de samenleving en niet langer als een
sociologie van maatschappelijke transformatie.

In het navolgende zullen we deze veranderingen als leidraad hanteren om
deze complexe studie te doorgronden. Touraine presenteert deze studie
als een noodzakelijk antwoord van de sociologie op de opkomst van de
qua handelingscapaciteit omnipotente geprogrammeerde samenleving.

1.2. Tussen actor en systeem

Hoewel het vertrekpunt van waaruit Touraine de samenleving bekijkt min
of meer identiek is gebleven, kan er desondanks gesproken worden van
een duidelijke verandering in teneur. Nog veel sterker dan in 'Sociologie
de l'Action' wordt zo ook hier de stelling verdedigd, dat de samenleving
het produkt is van het sociale handelen en dat bijgevolg de normatieve
codes van sociaal gedrag door de maatschappij zelf zijn geproduceerd. De
samenleving is niet meer maar ook niet minder dan wat ze er zelf van
heeft gemaakt, zo lezen we dan ook meteen in de introductie tot dit
werk    (pag.    10). Deze overweging voert Touraine, zoals   we al eerder
hebben gezien, tot de slotsom, dat de normatieve ori6ntaties die het
maatschappelijke leven reguleren het produkt van het handelen zelf zijn
en daar dus ook uit verklaard dienen te worden en nergens anders uit.

Dit moge de lezer inmiddels vertrouwd in de oren klinken: desondanks
is er toch sprake van een duidelijk verschil in toonzetting tussen beide
studies.

Zoals we hebben kunnen constateren wordt in 'Sociologie de l'action'
deze visie voornamelijk beargumenteerd vanuit een uitgebreide beschou-
wing over de aard van het sociale handelen als zodanig. Binnen dit kader
wordt arbeid in een meervoudige en dus complexe betekenis ten tonele
gevoerd om onder andere aan te tonen waarom de samenleving als het
produkt van het sociale (historische) handelen moet worden beschouwd.
Hoe men daar dan ook verder over moge denken: feit blijft, dat de Tou-
raineaanse beeldvorming over de samenleving voornamelijk stoelde op een
handelingstheoretische argumentatie in de strikte betekenis van het
woord. Zijn arbeidssociologische achtergrond getrouw, wordt deze hande-
lingstheoretische bespiegeling vooral ontleend aan- en gevoed door een
conceptie over de aard van het arbeidend bezig zijn op het niveau van
de individuele mens. De centrale concepten waarop Touraine zijn macro-
theoretisch bouwwerk liet rusten droegen dan ook een uitgesproken
voluntaristisch aan de individuele mens ontleend stempel, zoals bewust-
zijn, 'sujet', 'projet' etc.
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In 'Production de la Societd' treft men daar nog maar weinig expliciet
van aan. Hier geen uitgebreide bespiegelingen meer over de essentie van
het handelen op het niveau van de individuele actor als methodische en
theoretische onderbouwing van een analytische visie op de samenleving
als collectieve culturele en sociale zelfproducent, of - hetgeen identiek
is - als collectieve werker. In plaats daarvan zien we in het vocabulaire
een meer systeemtheoretische ori6ntatie tot uitdrukking komen. Deze
andere meer katascopische of, zo men wil, realistische orilintatie komt al
meteen tot uiting   in de introductie   van deze studie (2). Touraine merkt
hier onder meer op dat uitgaande van het gezichtspunt, dat de samenle-
ving met haar handelen samenvalt de sociologie tot taak heeft na te
gaan wat de specifieke kenmerken van sociale systemen zijn.

'Elle identifie la sociatd A son action et par 11 s'interroge sur
les caractdres sp6cifiques des systdmes sociaux (pag. 10).

Indicatief voor deze ommezwaai is verder, dat Touraine het object van
de sociologie niet langer omschrijft in termen van normatief georiinteerd
handelen, maar in termen van systemen van sociale betrekkingen (pag.
39-40). Deze poging tot opname van systeemtheoretische concepten   in
zijn analytisch raamwerk, heeft niet alleen tot gevolg dat daarin   een
ander sociologisch methodologisch dilemma boven komt drijven, maar ook
dat deze studie in het teken komt te staan van het integreren van han-
delings- en systeemsociologische gezichtspunten. Het conceptuele arsenaal
in 'Sociologie de l'Action' was vooral gericht op een definitieve 'afreke-
ning' met handelingstheoretische dilemma's als de verhouding subject-
object, situatie en betekenis, gedrag-bewustzijn enz. De onderbouwing
van zijn stellingname oversteeg zeer duidelijk het kengebied van de
sociologie en er werd bijgevolg een stevig brok filosofisch geschut in
stelling gebracht. In 'Production de la Societ6' wordt hieraan nauwelijks
meer aandacht besteed en wordt zijn stellingname op dit gebied als een
niet meer ter discussie staand vertrekpunt gehanteerd. In plaats daarvan,
of liever daar boven op, wordt een ander dilemma naar voren geschoven,
dat zich inderdaad meer uitdrukkelijk binnen het kengebied van de so-
ciologie beweegt en dat betrekking heeft op de aloude kwestie van de
verhouding individu-maatschappij of actor-systeem. Dit heeft als grote
voordeel, dat Touraine zijn benadering nu veel beter en overtuigender
plaatst en verantwoordt binnen het totaal van sociologische perspectieven
zonder daarbij nog al te veel beroep te doen op filosofische argumenta-
ties. Zoals we zullen zien is op de methodische opstelling van Touraine
niet zoveel aan te merken, ware het niet dat Touraine weer een stap
verder gaat dan strikt nodig is. Net zoals hij in 'Sociologie de l'Action'
de tegenstelling object-subject poogt op te lossen door deze maar aan
elkaar gelijk te gaan stellen, zo probeert hij dit ook te doen rond het
vraagstuk van de relatie actor-systeem. Op zich is het juist dat de so-
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ciologie geen strikte scheiding tussen beide mag doorvoeren: iets anders
is het om deze dan maar weer met elkaar te fuseren. Opvallend is bo-
vendien dat Touraine voor deze opstelling weer het arbeidsconcept van
stal haalt. Nu wordt arbeid echter niet langer gedefinieerd in termen van
creatie en controle, waarin de tegenstelling tussen een object en subject
zou zijn weggevallen, maar in termen waarin de tegenstelling actor-sys-
teem zou zijn opgeheven.

'Mais je me place ici A un autre niveau de la riftexion, celui
ofi se place aussi Claude Lefort quand il dcrit; 'C'est lorsque
l'activiti se fait travail qu'elle fixe sa signification, qu'elle
procure la dimension de l'objectiviti et de l'extdrioritd en
rendant sensible l'enchainement en soi d'une intention et d'un
risultat et enfin qu'elle ddtourne d'un d6bat centr6 sur le
rapport de l'homme A l'homme pour faire surgir une finalit6 qui
n'6tait pas donnde avec leur simple coexistence. En d'autre
termes, le travail suppose dans les conduites un dotour, une
sorte de mise A distance d'autrui, ou encore un rdpit dans la
confrontation des hommes, grAce h quoi 1'6laboration de quelque
chose de nouveau, qui figure en soi une relation neutre, peut
s'accomplir' (V et R, pag. 85).

Deze nieuwe inhoudsdefinitie van arbeid wordt gehanteerd om te bear-
gumenteren dat

'La  sociologie  est donc 1'6tude   de   tous les aspects  de  la  pro-
duction   de la socidtd   par   elle-meme    (...)   ce qui rompt   tout
appel & un ordre mitasocial et toute s6paration de l'acteur et
du systdme ...' (V en R, pag. 85).

En hier raken we van het begin af aan in dezelfde problemen als we bij
lezing van 'Sociologie de l'Action' hebben ervaren. Werden daar begrip-
pen afwisselend in objectieve en subjectieve termen gevat, nu is het zo,
dat begrippen nu eens in systeemtheoretische dan weer in handelings-
theoretische termen worden beschreven. Het meest opvallende is daarbij,
dat entiteiten als systeem, samenleving, organisatie, vaak in termen van
handelende actoren worden beschreven. Dit ondanks het feit dat Touraine
juist afstand wil nemen van het functionalistische waanidee, dat een
samenleving als een autonome actor kan worden voorgesteld. Dit vormt
ook de belangrijkste reden waarom hij het begrip 'sujet historique' gaat
vervangen door 'historicit6'.

'Si j'ai employd l'expression: sujet-historique (dans Sociologie
de l'Action, 1965), ce fut pour difinir, non pas un acteur en-
gagi dans son effort pour se saisir lui-meme dans sa creativitd
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et au-deld de ses alidnations, mais une socidtd en tant que
champ historique  ( . . . ) .
Si 'emploi que je fais du mot sujet doit faire croire un seul
instant que je repr6sente la socidta comme une volonti, comme
un acteur, je renonce i ce mot: la sociologie n'dtudie que des
systdmes de relations sociales' (pag. 39).

Maar wordt deze terechte opmerking niet door zijn eigen taalgebruik
getroubleerd wanneer men constant leest dat het de samenleving is die
handelt ten opzichte van zichzelf? Of dat de menselijke samenleving de
capaciteit bezit tot symbolische creatie met behulp waarvan zich tussen
situatie en gedrag de vorming van een betekenis voegt? Door dit acti-
vistische taalgebruik, bedoeld als tegenwicht voor het functionalistische
vocabulaire, wordt daarmee dan toch weer niet de suggestie gewekt van
de samenleving als een actor sui generis, met dezelfde kwaliteiten als
een individuele actor? Het streven van Touraine om duidelijk te maken
dat de samenleving geproduceerd wordt door handelende actoren wordt
door zijn eigen taalgebruik nogal ondoorzichtig gemaakt. Bovendien
wordt daarmee toch weer de uiteindelijke suggestie gewekt, dat zijn
theorie steunt op een bespiegeling over wat volgens hem de essentie is
van de samenleving. In principe is dit van dezelfde orde als de door hem
zo verfoeide reflectie over de essentie van de mens of natuur als ver-
trekpunt voor een sociologische analyse (3).

1.3.  De geprogrammeerde samenleving als sociologische zelf-reflexieve
instantie

De argumentatie voor de noodzaak van zijn theoretisch model blijft ook
in deze studie een complex en in zekere zin paradoxaal karakter dragen.
Zijn theoretische vertrekpunten stoelen enerzijds op het blootleggen van
een aantal methodische lacunes in de dominante sociologische verkla-
ringsmodellen. Anderzijds zijn ze geworteld in een visie op de histori-
sche ontwikkeling van de samenleving die gepresenteerd wordt in termen
van feitelijkheid, terwijl deze bij nadere beschouwing gezien moet wor-
den als het resultaat van een theoretisch model. Dit heeft tot grote
complicatie dat de grens tussen historische feitelijke beschrijving en
theoretische refiexie over deze feitelijkheid niet meer van elkaar te
scheiden zijn en continue in elkaar overlopen. Zijn theorie, om het maar
in termen van Touraine zelf te vatten, is in wezen dan ook het 'produkt'
van een theoretische reflexie over de evolutie in de samenleving waarin
de verklaringscategoriedn van dat model al zijn opgenomen en toegepast.
Nog veel sterker dan in 'Sociologie de l'Action' wordt door Touraine het
ontwerp van zijn sociologie verbonden met deze historisch handelingsso-
ciologische visie op de evolutie van de samenleving. In zijn betoog wordt
zeer stellig beargumenteerd, dat de sociologie in haar verklaringsmodellen
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geen gelijke tred heeft gehouden met de door hem gehypostatiseerde
ontwikkeling van de samenleving. Zeer concreet wordt aan de sociologie,
die niet zijn uitgangspunten omarmt, het verwijt voorgehouden, dat zij
zich blijkbaar blijft vastklampen aan categoriedn en zienswijzen die
behoorden bij een bepaalde en nu haar dominantie verliezende industri6le
fase in de maatschappij-ontwikkeling. Werd in 'Sociologie de l'Action'
betoogd dat door de industrialisatie het 'sujet historique' zodanig van
karakter veranderde dat daarmee de sociologie haar entree kon maken op
het forum van wetenschappen, nu wordt daaraan expliciet toegevoegd,
dat pas met de komst van de post-industrilile samenleving de maatschap-
pelijke condities vervuld zijn voor een echte verwetenschappelijking van
de sociologie, althans in de termen zoals Touraine die natuurlijk voor-
staat. Sociologie is pas echt sociologie, zo lezen we op pag. 8, als ze er
vanuit gaat

'que la socidtd ne repose sur rien d'autre que sur l'action sociale,
que l'ordre social n'a aucun garant mdta-social, religieux, politique
ou dconomique et est tout entier le produit de rapports sociaux'.

Zoals we nog zullen zien gaat Touraine er vanuit, dat pas in de post-
industrilile fase zich het verschijnsel gaat voordoen, dat de samenleving
zelf zich ook inderdaad als zodanig gaat beschouwen, terwijl ons in zijn
eerdere werk werd voorgehouden dat ook de industriiile samenleving al
geen enkele meta-sociale garant voor haar functioneren meer accepteer-
de. Kortom, met de post-industri6le evolutiefase (die tevens het eindpunt
van de evolutie zou inhouden) doet zich de voor de sociologie gelukkige
omstandigheid voor, dat de beeldvorming van de samenleving over zich-
zelf volledig gaat samenvallen met de enige en juiste vertrekpunten van
een wetenschappelijke sociologie J la Touraine. Deze zogenaamde feite-
lijke coIxistentie van het karakter van de post-industri6le samenleving
en de uitgangspunten en objectdefinitie van een wetenschappelijke socio-
logie bevat de suggestie, dat elke andere sociologie dan die van Touraine
achterloopt bij de sociologische voorstelling, die de samenleving van
zichzelf in haar cultureel model inmiddels heeft eigen gemaakt.

'La socidtd se reconnait comme un reseau d'actions et de relations'
(pag. 7), dat wil zeggen ziet zichzelf inmiddels als een instantie die
zichzelf heeft geproduceerd en haar eigen categorie6n van functioneren
heeft geformuleerd. De belangrijkste kritiek op andere sociologische
benaderingen is juist, dat zij niet of onvoldoende dit centrale uitgangs-
punt hanteren en de samenleving bijgevolg onvoldoende begrijpen in
termen van sociaal handelen. Zo wordt binnen het functionalisme de
actor gedegradeerd tot een rolspeler zonder invloed op de spelregels van
dit systeem, hetgeen eveneens - zij het vanuit een totaal ander inhoude-
lijk gezichtspunt - het geval is binnen de marxistische optiek.

Dit leidt in mijn ogen tot de pikante conclusie, dat de samenleving
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inmiddels een betere socioloog van zichzelf is geworden en blijkbaar
beter weet hoe zij in elkaar steekt dan de niet-Tourainiaans opgeleide
socioloog. Deze laatste gaat nog steeds te werk met verklaringsmodellen
die haaks staan op de realiteit zoals die nota bene door de samenleving
zelf wordt waargenomen. De niet-Tourainiaanse sociologie is daarmee
door haar eigen studie-object overbodig gemaakt, althans 'elle se heurte
encore aux anciennes catigories d'analyse de la rdaliti sociale' (pag. 8).

Zo neemt Touraine dus opnieuw de handschoen op om de sociologie
van een analytisch instrumentarium te voorzien, dat past bij het cultu-
rele model van de hedendaagse samenleving.

Betekent dit nu dat Touraine - om de beeldspraak nog maar even te
continueren - als het ware bij de samenleving zelf in de leer gaat, dat
wil zeggen zijn concepten en inzichten inductief uit de realiteit van de
maatschappelijke organisatie gaat puren? Deze retorische vraag werpt
Touraine overigens zelf op.

'Pourquoi ne pas partir d'analyses limities mais plus pricises pour
dimontrer la nicessiti de recourir A certains concepts qui ne
seraient inoncos qu'en conclusion?' (pag. 19).

Het antwoord daarop is zeer duidelijk:

'Ce livre ne prdsente pas d'6tudes de terrain et veut 6tre seu-
lement une introduction A une ddmarche sociologique' (pag. 19).

De reden waarom Touraine zijn sociologie niet vanuit de empirische
organisatie van de maatschappelijke praktijk ontwikkelt, is in mijn ogen
nogal in tegenspraak met de eerdere maatschappij-evolutionaire argu-
mentaties voor de noodzaak van en behoefte aan zijn sociologie. Werd
daar gesteld, dat de samenleving zich bewust is geworden van haar eigen
handelingscapaciteit op zichzelf: nu ineens klinkt tussen de regels door
dat dezelfde samenleving zich daar toch weer niet zo van bewust is. Net
name in 'La Voix et le regard' wordt nogal breed uitgesponnen dat zijn
sociologie

'se heurte au doute et A la mdfiance d'une soci6td qui ne croit
plus gubre h la capacit6 de choisir son avenir & partir de ses
propres luttes sociales et de ses mdcanismes politiques internes'
(V en R, pag. 14).

En hiermee komen we toch terecht  op een onoplosbare tegenspraak.  Om
de kritiek op andere sociologische benaderingen te onderbouwen wordt
het theoretische argument van stal gehaald dat de samenleving zich
inmiddels herkent als 'un r6seau d'actions et de relations sociales'. Als
het echter gaat om zijn 'demarche' inhoudelijk te verantwoorden, wordt
dezelfde samenleving opgevoerd als een waar
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'le domaine des rapports sociaux et de l'action sociale n'est
plus alors dans le meilleur des cas qu'un lieu de n6gociations
secondaires' (V en R, pag. 13).

Het is hier dan ineens weer de taak voor Touraine om de samenleving
bewust te maken van het feit dat zij zichzelf tegen beter weten in moet
zien als een complex van sociale betrekkingen

'comme un riseau de rapports et de mouvements sociaux, de
cr6ation culturelle et de luttes politiques' (V en R, pag. 14).

Deze inconsistentie in het betoog vloeit in mijn opvatting voort uit de
vermenging van verschillende en ongelijkwaardige argumentatieniveaus. In
het ene geval wordt de kritiek op andere benaderingen onderbouwd met
een theoretische visie op de ontwikkeling van de samenleving. In het
andere geval - blijkbaar om zijn sociologie te redden van het gevaar dat
het niet meer kan zijn dan een soort van wetenschappelijke samenle-
vingskunde - wordt op basis van een meer feitelijke interpretatie van
dezelfde ontwikkelingsgang ons inziens voorgehouden, dat de samenleving
haar functioneren niet juist interpreteert. Dan blijkt dezelfde samenle-
ving te zijn uitgehold of platgewalst door de dominantie van de staat, de
internationale politieke machtsverhoudingen en technologische ontwikke-
ling en herkent zich niet langer als zelfproduktieve instantie. Dat proces
is zelfs al zo ver voortgeschreden dat Touraine zich afvraagt:

'Que reste-t-il de ce que nous appelions la socidti? Le vide
social. La socidtd de masse a d6truit les communaut6s, d6sarti-
cu16 les rapports sociaux, broui116 les r61es et les normes. Elle
n'a laiss6 subsiter en face des grands appareils de pouvoir que
les  miettes  de la soci6t6   (...) Et cette destrtiction des rapport
sociaux, de la socidtd, conduit A la violence' (V en R, p.  14).

Hoewel deze vermenging van empirische en analytische constateringen
ertoe leidt dat Touraine steeds het gelijk aan zijn zijde heeft, blijft men
desondanks geconfronteerd met een tegenspraak die niet wordt opgelost
door de nuanceringen die Touraine verder op in zijn theoretische con-
ceptie van de samenleving als zelfproducerende instantie aanbrengt. Ein
van de belangrijkste nuanceringen is, in weerwil van zijn reificerend
taalgebruik, dat de samenleving niet beschouwd mag worden als een
eenheid 'sui generis', dat wil zeggen als een gesloten totaliteit. Zijn
samenlevingsconceptie beklemtoont, zoals we nog zullen zien, dat dit
handelen hopeloos in zichzelf verdeeld om niet te zeggen verscheurd is.
De samenleving, ongeachte welke, is per definitie in twee opponerende
klassen verdeeld, die met elkaar in conflict zijn over de oriintaties die
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aan het handelen van de samenleving ten grondslag moeten liggen. In
deze opvatting wordt aan de 'superieure klasse' een voorsprong toege-
dicht als het gaat om de controle en concrete inhoudsbepaling van deze
oriintaties. Zij heeft bovendien middelen ter beschikking om de 'onder-
liggende klasse' in haar legitieme streven eveneens invloed op deze in-
houdsbestemming te verwerven, te manipuleren. Dit centrale conflict
draagt dan ook per definitie een ideologisch karakter, omdat dit contro-
lestreven vermengd wordt met specifieke klassegebonden belangen. Dit op
zich is weer een reden voor Touraine om de reconstructie van de maat-
schappelijke realiteit niet te baseren op het bewustzijn van de actoren
zelf. Dit verdeelde en in de kiem altijd machtsongelijke handelen van de
klasseactoren geeft de sociologie van Touraine ook een kritische en
politieke lading, zodanig dat men zelfs van een 'opvoedende' sociologie
zou kunnen spreken. Enerzijds wil hij de onderliggende klasse door mid-
del van een reconstructie van de sociale betrekkingen waarin zij zich
bevinden van hun vervreemding bevrijden 'pour donner la parole & ceux
qui ne l'ont pas' (pag. 17). Anderzijds wil hij het beeld dat de superieure
klasse aan de samenleving oplegt doorbreken en de macht en het conflict
in het maatschappelijk drama belichten dat achter het door de superieure
klasse harmonieus gekleurde voorhangsel schuilgaat. Deze twee aspecten
met elkaar combinerend geven zijn sociologie een profetische ondertoon
die welhaast van het bekende zelfvervullende soort is.

'Je veux construire la thdorie de nouveaux mouvements sociaux
avec la conviction que mon travail thdorique aidera en retour h
la formation de ces actions collectives'  (V en R, pag. 62).

Al met al moge duidelijk geworden zijn, dat de sociologie van Touraine
zich niet als neutrale, onpartijdige wetenschap opstelt, maar zich een
soort van maatschappij-therapeutisch doel stelt in die zin, dat de sa-
menleving zich door middel van zijn sociologie weer van haar verdrongen
aard bewust wordt. Zijn onderzoeksmethode wordt door hem zelf dan ook
betiteld als een 'intervention sociologique'.

1.4.  'A la recherche de la socidta perdue'

Net als in 'sociologie de l'action' figureren de functionalistische en
marxistische benaderingen als belangrijkste afzetpunten voor de con-
structie van zijn sociologisch beeld over de samenleving. Zijn hoofdpunt
van kritiek is dat beide benaderingen - die volgens hem nog altijd het
sociologiebedrijf domineren - een onoverbrugbare tegenstelling creoren
tussen het handelen van actoren en het functioneren van de samenleving,

zodanig, dat het systeem als het ware triomfeert over de actor. De sa-
menleving verschijnt daarin noodgedwongen als een 'ding', een orde die
vreemd is aan het sociale handelen en gestuurd wordt door zogenaamde
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interne systeemvereisten c.q. in de maatschappelijke structuur verankerde
objectieve contradicties. Bovendien wordt daarin een beeld opgeroepen
van een samenleving die zich blijkbaar alleen met haar reproduktie be-
zighoudt. Deze en andere benaderingen miskennen zo het elementaire
gegeven, dat de samenleving zich niet alleen reproduceert en aanpast aan
externe omstandigheden maar ook en vooral begrepen moet worden als de
maker, de producent van haar eigen oriiintaties, cultuur en sociale prak-
tijken. De stand van de sociologische theorievorming overziende, ver-
zucht hij dan ook:

'Ce qui manque (et qui et la c16 de voute de l'analyse), c'est
une thdorie de la capacitd de la socidtd d'agir sur elle-meme,
de l'action de la socidt6 sur elle-meme. A nous de faire cette
thdorie (DH, pag. 91).

In deze sociologische speurtocht naar de verloren en voor zichzelf ver-
antwoordelijke samenleving laat Touraine zich leiden door uitgangspunten
die overigens voor een deel wel ontleend zijn aan de door hem bekriti-
seerde benaderingen:

-  Allereerst de aanname, dat de samenleving zich constitueert vanuit
een op eigen kracht gegenereerde totaliteit van culturele en sociale
orilEntaties   (1'historiciti),   dat zich manifesteert   als een handelingska-
der (systdme d'action historique) waarbinnen maatschappelijke actoren
conflictuele betrekkingen met elkaar onderhouden en al handelende
ten opzichte van elkaar de regels en vormen van het maatschappelijk
functioneren vastleggen en wijzigen.

-  Vervolgens de idee, dat deze normatieve totaliteit zich in de maat-
schappelijke praktijk gebroken manifesteert via een bipolair klassen-
systeenn.

- Tenslotte de idee, dat deze klassenbetrekking zich afspeelt binnen
deze historiciteit die als het ware de inzet vormt van het klassen-
conflict.

Met deze drie uitgangspunten construeert Touraine een theoretisch model
opgebouwd uit drie centrale concepten, namelijk: historiciteit, historisch
handelingssysteem en klassenbetrekking. Dit model zou de sociologie
uiteindelijk in staat moeten stellen 'de faire sortir du faux choix ou elle
est trop souvent enferm6e' en welke neerkomt op een onjuiste keuze
tussen

'une philosophie id6aliste des valeurs et une analyse des con-
tradictions internes d'un systdme dconomique et social et de
l'appareil tout-puissant d'une domination de classe' (pag. 40-41).
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1.5.   De circulaire eenbeid van handelen en historiciteit als vertrekpunt
voor een theoretisch model

Het model van waaruit Touraine zijn analyse opbouwt kan alsvolgt sche-
matisch worden weergegeven:

historicite

mode dc connaissance

accumulation modele culturet

modele
organisation production V culturel mobilisation

0\ a\ M<KOactivit6 Classes
aconomique SOC/a/L'S (Mk --

.Ill-Il. S. A. 11.

e,                                               3
repartition consommation besoins hiir:Irchisation

V
organisation

soci:lie

In het navolgende zullen we de belangrijkste componenten en de ver-
houdingen c.q. bewegingen die zich volgens Touraine in dit model afspe-
len achtereenvolgens de revue laten passeren (4).
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1.5.1. Historiciteit

Het model neemt als vertrekpunt het concept '1'historicita'. Dit is tevens
het meest abstracte onderdeel in de Touraineaanse analytische voorstel-
ling van de samenleving, waarin helaas weer verschillende aspecten en
betekenissen samenvallen. Touraine heeft dan ook zeer veel woorden en
bladzijden met steeds nieuwe en andere formuleringen nodig om uit te
leggen wat hij er precies mee bedoelt. Zoals meer in het algemeen geldt
voor zijn analyse slaagt hij er mijns inziens vaak beter in om aan te
geven wat het niet is dan wat het wel is. Het meest eenvoudig samenge-
vat kan men stellen, dat - uitgaande van het basisidee dat de sociologie
er van moet uitgaan dat de samenleving zich op eigen kracht vormgeeft
- hij deze mogelijkheid daartoe in dit concept analytisch weergeeft. In
dit concept wordt uitgedrukt wat volgens hem het meest essentiile as-
pect vormt van de menselijke samenleving, namelijk de capaciteit om ten
aanzien van zichzelf te handelen, dat wil zeggen de categorie*n van haar
functioneren te bepalen en dus ook te wijzigen.

'Ce que j'appelle l'historicit6  est  donc la nature particulidre  des
syst&nnes sociaux qui (...) ont la capacit6 d'agir sur eux-memes
par l'intermidiair d'un ensemble d'orientations culturelles et
sociales' (pag. 33).

Echter wie denkt daarmee het concept naar behoren te hebben weerge-
geven moet helaas worden teleurgesteld. Bij nader inzien wil Touraine
daarmee niet alleen deze handelingscapaciteit terminologisch tot uit-
drukking brengen maar ook tegelijkertijd 'het bewustzijn' van deze han-
delingscapaciteit. Want, zo redeneert Touraine, deze capaciteit tot hande-
len ten opzichte van zichzelf kan alleen maar gebeuren wanneer de
samenleving afstand neemt van haar eigen functioneren en van daaruit
een beeld vormt van dit functioneren.

'J'appelle historicit6 cette distance que la socidta prend par
rapport A son activit6 et cette action par laquelle elle d6ter-
mine les catcdgories de sa pratique' (pag.  10).

Het handelen van de samenleving en het bewustzijn van dit handelen
vallen - zijn aloude methodische principes getrouw - weer in een en
hetzelfde concept samen. Deze opvatting welke rechtstreeks afstamt van
zijn methodische discussie over de object-subject verhouding, zoals neer-
gelegd in 'sociologie de l'action', wordt in deze studie uitsluitend nog
geponeerd zonder uitgebreide argumentatie. De methodische vertrekpunten
van waaruit Touraine zijn conceptuele raamwerk construeert blijven dan
ook identiek en blijven gericht op het doen wegvallen van de scheidslij-
nen tussen object-subject, situatie en betekenis etc.



201

De constructie van het concept '1'historicitca' blijft net als het geval
was met het nu overboord gegooide begrip 'sujet historique', gebaseerd
op een niet veranderde methodische conceptie van het sociale handelen.
Op pag. 27 wordt de essentie van dit handelen omschreven als het con-
stitueren van een situatie door middel van een betekenis die aan deze
situatie wordt toegekend. Dit samenvallen in het handelen van betekenis
en situatie wordt in het concept 'historicit6' opnieuw tot uiting gebracht.
Aangezien historiciteit opgevat moet worden als een handeling is het op
zich overigens wel vreemd dat Touraine nog woorden nodig heeft om de
relatie te duiden tussen handelen en historiciteit, dat wil dus zeggen
tussen handelen en handelen. Touraine komt dan terecht in omschrijvin-
gen als historiciteit is 'handelen op handelen' of 'travail sur le travail'
etc. Deze vocabulaire hoogstandjes, die eerder verwarrend dan verhelder-
end werken, zijn bedoeld om de circulaire eenheid aan te geven tussen
historiciteit en handelen.

In deze voorstelling wordt de historiciteit bepaald door een toestand
of situatie waarin het collectieve handelen zich bevindt. Omgekeerd
wordt dezelfde praktijk van het handelen door de historiciteit bepaald.

Het gepresenteerde model poogt aan deze circulaire beweging uit-
drukking te geven. Zo poogt de linkerhelft aan te geven hoe vanuit een
situatie of toestand wordt opgestegen naar de historiciteit, terwijl in de
rechterhelft de neerdalende beweging wordt weergegeven terug naar de
praktijk van het sociale handelen. Het begrip historiciteit brengt met
andere woorden de circulaire beweging tot uitdrukking door middel waar-
van handelen betekenis wordt en deze betekenis op haar beurt weer
neerslaat in het handelen. In tegenstelling tot het oude begrip 'sujet
historique', waarin dezelfde analytische lading schuilging, wordt deze
handelingscapaciteit nu wel in verschillende samenstellende componenten
uitgelegd. Deze krijgen in de verdere uitwerking een zeer verschillende
rol toebedeeld. Bij nader inzien kunnen deze componenten worden be-
schouwd als een analytische uiteenlegging van aspecten die vroeger als
een eenheid werden gevat en aan elkaar gelijk werden gesteld. Allereerst
wordt verondersteld dat deze capaciteit van tegelijkertijd afstand nemen
ten aanzien van het eigen functioneren (de opstijging of 'verheffing' uit
de concrete situatie) in het van daaruit handelen ten aanzien van de-
zelfde situatie gebeurt op basis van een kennismodel. Vervolgens wordt
deze capaciteit gekenmerkt door een specifieke wijze van accumulatie,
dat wil zeggen een wijze waarop de samenleving intervenieert op het
materi6le economische functioneren, ook wel gelijkgesteld met investe-
ringsmiddelen. Tenslotte het cultureel model, dat begrepen moet worden
als het beeld dat ontwikkeld wordt over deze capaciteit tot zelf-produk-
tie en maatschappijcreatie,

Het zijn deze drie componenten die uiteindelijk bepalen hoe sterk de
historiciteit van de samenleving is, dat wil zeggen hoe hoog het niveau
zal zijn van deze capaciteit tot zelfproduktie. Het zijn ook deze drie
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componenten die eigenlijk ook ieder op zich een bepaalde dimensie van
het sociale handelen belichten. Het culturele model zou men kunnen
opvatten als de 'bewustzijns' component. Het accumulatiemodel is de
meer objectieve materi6le zijde die de middelen verschaft om te hande-
len. Het kennismodel is de 'overkoepelende' instantie tussen deze objec-
tieve en subjectieve zijde die beide ook pas mogelijk maakt en
bestaansrecht geeft. Het is met andere woorden de conceptuele invulling
dat het handelen 'est h la fois instrumentale, economique et ideologique'
(pag. 128).

1.5.2. De relatie tussen historiciteit, economisch systeem en historisch
handelingssysteem

In het voorgaande is steeds gesproken over de relatie tussen sociaal
handelen en historiciteit alsof Touraine de samenleving in al haar as-
pecten en facetten wil doorgronden. Bij de nadere invulling van zijn
model blijkt dit echter niet zo te zijn.

'L'historicitd n'est pas l'interpritation d'une soci6t6 considerie
dans tous ses aspects, mais seulement de son travail et de
l'ensemble des formes d'organisation et de consommation qui y
sont lides. Je parle ici de l'activitd economique'  (pag. 89-90).

Ook in dit model wordt de samenleving geanalyseerd vanuit 66n - zij het
doorslaggevend - aspect van het sociale handelen, namelijk het handelen
in de vorm van arbeid in de ruime betekenis die Touraine daaraan toe-
kent. Een concrete arbeidsdefinitie komt men echter niet meer tegen en
arbeid wordt ook gaandeweg toenemend gelijkgesteld met economisch
handelen en economisch systeem. De samenleving wordt met andere
woorden doordacht vanuit de primaire - op natuurbeheersing gerichte
bezigheid van de mens zonder welke de samenleving niet zou kunnen
bestaan. Net als in 'Sociologie de l'action' wordt er vanuit gegaan dat de
produktie van de samenleving voortkomt uit arbeid die tegelijkertijd
begrepen wordt als transformatie van de natuur en als symbolische crea-
tie. Het is ook door middel van arbeid dat, om maar in termen van Tou-
raine te blijven spreken, de samenleving afstand kan nemen van haar
eigen functioneren en daarmee een capaciteit ontwikkelt om haar func-
tioneren te veranderen. Ook in deze studie houdt Touraine zich dan ook
eigenlijk bezig met de vraag hoe zich vanuit de materi6le arbeidscondi-
ties een samenleving constitueert zonder daarbij de laatste als een pure
reflex te beschouwen van de materi6le produktie-activiteit. Op het meest
elementaire niveau gedacht is zijn model dan ook niet meer dan een
meer gedetailleerde en genuanceerde uitwerking van de idee dat zich
tussen materidle bestaanscondities en de sociale en culturele organisatie-
vormen een oridntatiesysteem voegt.
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Het is dan ook niet verwonderlijk, dat van de drie componenten die
Touraine binnen de historiciteit onderscheidt, een zeer bijzondere en
doorslaggevende rol is weggelegd voor de accumulatie. In zijn opvatting
is het de accumulatie die de verbinding legt tussen economische activi-
teit en historiciteit, welke via het cultureel model dan weer verbonden
wordt met de concrete categorieifn van de sociale en culturele praktijk
van de samenleving. In deze voorstelling wordt door middel van de accu-
mulatie de economische activiteit verbonden met de historiciteit, maar
het is niet de accumulatie die direct de ori6ntaties van het sociale han-
delen bepaalt. Dit wordt voorbehouden aan het cultureel model, dat het
geheel van categorie6n gaat bepalen van de sociale en culturele praktijk.
Dit geheel van ori6ntaties, dat als het ware de overgang van de histori-
citeit naar het functioneren van de samenleving verzekert (ofwel de
overgang van produktie naar orde en functioneren) wordt door Touraine
omschreven als het 'Systeem van Historisch Handelen'.

'Le systome d'action historique est le systime d'emprise de
l'historicit6 sur la pratique sociale' (pag. 81).

Dit is met andere woorden het totaal van categoriedn van waaruit de
samenleving zich constitueert en dat onder de 'jurisdictie' staat van het
cultureel model.

Dit leidt nu tot het volgende analyseprincipe:

'Accumulatie verzekert de overgang van de economische activi-
teit naar historiciteit en meer precies naar het cultureel model,
dat op haar beurt de afdaling stuurt naar de sociale praktijk'
(pag. 91).

De inhoud van de historiciteit en van het historisch handelingssysteem
blijft echter afhankelijk van het accumulatietype.

'Le contenu de l'historiciti et des elements du syst*me d'action
historique ddpend du point d'ancrage de l'accumulation dans
l'activit6 dconomique' (pag. 91).

Meer eenvoudig gesteld wordt hier dus het totaal van orilEntaties dat de
sociale organisatie gaat leiden of beheersen beschouwd als een weer-
spiegeling van een bepaalde wijze van economische activiteit (pag. 89).
De wijze van accumulatie gaat in deze visie dan ook als aangrijpingspunt
dienen om de verschillen in historiciteit te kunnen typeren en te komen
tot een typologie in historische handelingssystemen en daarmee van
kenmerkende samenlevingstypen.

Voordat we ingaan op deze samenlevingstypologie eerst nog een na-
dere verduidelijking van wat Touraine nu precies met historisch han-
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delingssysteem wil aangeven. Het historisch handelingssysteem is het
eerste meer concrete analyseniveau van de samenleving. Het is het ge-
heel van categoriedn waarbinnen zich de sociale betrekkingen consti-
tueren en dat uiteindelijk neerslaat in politieke systemen en sociale
organisatievormen. Het is met andere woorden het totaal van categorieen
dat de grondstructuur van de samenleving vastlegt en dat bepalend is
voor de richting waarin de samenleving zich ontwikkelt. Het historisch
handelingssysteem legt met andere woorden de arena of het domein vast,
waarbinnen de maatschappelijke actoren hun betrekkingen onderhouden
en dat zij als het ware ook niet kunnen overstijgen. Het is om zo te
zeggen het debat, de totaliteit van problemen waarmee een collectiviteit
in haar formatie wordt geconfronteerd en dat de brandstof en inzet
levert voor de conflicten en samenwerkingspogingen tussen de actoren.

Dit historisch handelingssysteem wordt door Touraine weer in 4 ele-
menten onderverdeeld die ieder op zich corresponderen met eveneens
vier elementen van het economisch systeem. Deze vier elementen zijn
respectievelijk het cultureel model, de mobilisatie van bronnen in de
samenleving, de wijze van gelaagdheid of stratificatie in de samenleving
en de aard van de behoeften. Hierbij moet worden opgemerkt, dat deze
elementen ieder op zich een bepaald aspect of dimensie definidren van de
sociale en culturele praktijk. Het zijn niet uitsluitend oriuntaties, maar
ook aspecten die betrekking hebben op sociale vormen en de bronnen
van het menselijk handelen. Zo behoren het cultureel model en de stra-
tificatie tot de oriiintaties, behoeften en mobilisatie tot de bronnen en
mobilisatie en stratificatie tot de vormen. Het historisch handelingssys-
teem is met andere woorden een complexe constructie opgebouwd uit
handelingselementen die als dialectische oppositieparen aan elkaar zijn
gekoppeld. Daarbij moet meteen worden aangetekend dat het cultureel
model een bevoorrechte positie bezit in deze constructie. Zij bepaalt in
zekere zin de inhoud en aard van de overige elementen.

Aangezien in het historisch handelingssysteem de overgang van pro-
duktie van de samenleving (historiciteit) en het functioneren plaatsvindt,
wordt de belangrijkste basisspanning in dit systeem gevormd door de
tegenstelling tussen orde en beweging c.q. afstand nemen en produktie.
Via het historisch handelingssysteem wordt beweging vertaald in orde.
Zij bevindt zich als het ware op het snijvlak tussen overstijging van het
sociale functioneren en de fundering van categorieiin van de sociale
praktijk. De afzonderlijke elementen worden dan ook door Touraine weer
naar deze basisspanning geordend. Cultureel model en mobilisatie behoren
tot de bewegingscomponent en hierarchisering en behoeften tot de orde
connponent.

Met deze zeer ingewikkelde constructie wil Touraine aangeven, dat
het historisch handelingssysteem niet verward mag worden met een func-
tionalistisch systeem van coherente waarden. Het is daarentegen een
geheel van elementen die zowel met elkaar in harmonie zijn als aan
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elkaar zijn tegengesteld. Zij staan met elkaar in spanning vanwege het
primaire gegeven, dat historiciteit en produktie van de samenleving per
definitie moet worden omgezet in orde, functioneren en reproduktie.

Schematisch wordt het historisch handelingssysteem door Touraine nu
als volgt weergegeven:

111010'elnent ordrc

orientatioll, modGIe culturel hi archisation

-SiEC culture--ressources mobilisation besoins

Maar ondanks de zogenaamde dialectische basisspanningen tussen de
elementen in dit systeem moet steeds voor ogen worden gehouden, dat
het cultureel model hoe dan ook verbonden blijft met de accumulatie-
wijze. De aard van het economische systeem blijft daarmee uiteindelijk
bepalend voor de inhoud van dit historisch handelingssysteem.

1.5.3. Een typologie van samenlevingsvormen

Aangezien het cultureel model verbonden is met het accumulatietype
wordt de aard en inhoud van de historiciteit en daarmee ook van het
historisch handelingssysteem uit de accumulatie verklaard. Daartoe on-
derscheidt Touraine een viertal accumulatietypen. Elk type correspondeert
met din van de vier elementen van het economisch systeem namelijk
produktie, organisatie, verdeling, en consumptie. Opvallend is nu dat
Touraine in de beschrijving van deze accumulatietypen redeneert in ter-
men van hoog en laag niveau. Daarmee veronderstelt hij dus een hierar-
chische gelaagdheid in de ordening van elementen van het economisch
systeenn.

Het laagste niveau doet zich volgens hem voor wanneer de accumula-
tie steunt op de consumptie, dat wil zeggen wanneer binnen het econo-
mische systeem voornamelijk goederen en consumptie-eenheden worden
geaccumuleerd zoals grond, dieren en arbeidskracht. Het hoogste accu-
mulatieniveau wordt bereikt wanneer dit geunt is op het produktie-ele-
ment van het economisch systeem. In termen van Touraine betekent dit
dan dat de arbeid zelf wordt geaccumuleerd door middel van kennis,
technologie en wetenschap.

De constructie van het historische handelingssysteem gaat uit van de
veronderstelling dat elk element correspondeert met een element uit het
economische systeem. Aangezien het cultureel model door het accumula-
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tietype verbonden is met 66n van de elementen van het economische
systeem, corresponderen de andere elementen van het historisch hande-
lingssysteem met de andere elementen van het economisch systeem, vol-
gens de regels waarmee zij met elkaar zijn verbonden. Dit leidt dan tot
de constructie van een viertal configuraties. Deze worden respectievelijk
benoemd als het geprogrammeerde, industri6le, mercantiele en agrarische
historische handelingssysteem. In het onderstaande worden deze heel
schetsmatig weergegeven (5).

a. De agrarische samenleving

Dit type samenleving wordt gekenmerkt door een accumulatietype dat
voornamelijk steunt op consumptie. Accumulatie wordt vooral bereikt via
de reproduktiemiddelen van arbeid (arbeidskracht, dieren etc.) en niet via
de creatiemiddelen van arbeid. Het economische handelen is vooral ge-
richt op de reproduktie van arbeidskracht en investeringen hebben vooral
tot oogmerk om de kwantiteit te verhogen van consumptieve goederen.
Dit is vooral nodig om de arbeidskracht op peil te houden. In dit type            1
correspondeert het cultureel model van het historisch handelingssysteem
met het element consumptie uit het economisch systeem. De structuur
van het agrarische historische handelingssysteem ziet er dan schematisch
als volgt uit:

moale culwel hierarchisation

cotisommation organisation

mobilisation consommation

r6partition production

Het cultureel model is hier volgens Touraine het verst verwijderd van
een 'consciense d'une pratique d'investissement et de ddveloppement' (p.
124).   Vanuit  de  orde der dingen wordt een maatschappelijk ordeprincipe
onttrokken dat niet samenvalt met de waarneembare realiteit. Het cultu-
reel model wordt dan ook als religieus omschreven. Mobilisatie brengt de
actoren in hun onderlinge relatie bij elkaar op basis van hun positie die
zij in het verdelingssysteem innemen. Deze verdeling is voornamelijk
gebaseerd op de criteria van stand en status. De stratificatie valt samen
met de economische en sociale organisatievormen en is gebaseerd op de
plaats die men inneemt in de gemeenschap op basis van sexe, leeftijd en
verwantschap. Tenslotte worden de behoeften gelokaliseerd in de orde
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van de produktie, dat wil zeggen zij worden bepaald door de aard van de
landbouw en veeteelt.   Het is vooral  de  druk  van de primaire bestaansbe-
hoeften die de economische activiteit stimuleert.

b. De handelssamenleving

Werd de agrarische samenleving betiteld als 66n die de zwakste hande-
lingscapaciteit ten opzichte van zichzelf zou kennen: een trapje hoger op
deze historiciteitsladder wordt ingenomen door de handelssamenleving.
Hier steunt de accumulatie op de verdeling. Het hoofdmiddel van de
distributie namelijk geld wordt geaccumuleerd door bepaalde maatschap-
pelijke groepen en de staat. Het geld wordt echter niet geinvesteerd om
de organisatie van de arbeid te veranderen. Aangezien het cultureel
model hier verbonden is met het element verdeling uit het economisch

systeem ontstaat nu het volgende schema:

MOk,·CMCIlt ordre
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repartilimi production
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Het cultureel model is voornamelijk georiiinteerd op de verdeling van
goederen en diensten en draagt volgens Touraine een politiek karakter.
Het is vooral de staat die op deze verdeling een sterke stempel gaat
drukken. Het handelen is dan ook niet gericht op transformatie van de
produktie en de organisatie van de arbeid maar beperkt zich nog tot de
distributie. Het cultureel model neemt dan ook de vorm aan van een
ordeprincipe dat de ruil regelt en wordt door hem als etatistisch om-
schreven. De mobilisatie is betrokken op componenten van het distribu-
tiemechanisme (?). De stratificatie is verbonden aan produktierollen, die
hoofdzakelijk als privi-eigendom worden beschouwd. Behoeften tenslotte
zijn bepaald door de positie in de sociale organisatie.

c. De industri6le samenleving

In dit type samenleving steunt de accumulatie hoofdzakelijk op de orga-
nisatie van arbeid. Geld en kapitaal worden geaccumuleerd om de ar-
beidsorganisatie te transformeren. De fabriek is daar de organisatorische

uitdrukking van.
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Schematisch ziet de configuratie er als volgt uit:

Inouremelit ordrc
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Het cultureel model beziet de samenleving nog niet direct als de schep-
per van haar eigen 'transcendentie'. Het steunt weliswaar al op een
bewegingsprincipe maar dit wordt nog niet volledig uitgelegd in termen
van sociaal handelen. Het is de beweging van kapitaal en goederen in de
fabriek die het de samenleving mogelijk maakt zich te transformeren en
de richting in te gaan van 'progrds: De samenleving wordt sterk gedo-
mineerd door de economische orde en in de uitleg van sociale feiten
wordt constant gerefereerd aan economische feiten (produktiekrachten,
energie etc.).

Mobilisatie correspondeert met produktie, d.w.z. dat de sociale relaties
zijn georganiseerd vanuit de produktie. Stratificatie steunt op consumptie
en materiele rijkdom scoort hoog in de onderlinge sociale waardering. De
behoeften worden uitgedrukt in termen van verdeling en worden gerang-
schikt volgens niveaus.

d. De geprogrammeerde samenleving

In deze meest gevanceerde samenleving

'ce qui est accumuld, c'est la capacitd de produire de la pro-
duction, c'est le principe meme du travail criature, A savoir la
connaissance' (pag.  118).

Het is de samenleving met de meest hoge accumulatiecapaciteit en daar-
mee de samenleving met het hoogste niveau van historiciteit.

Uit de bespreking van dit type samenleving wordt nu pas duidelijk
dat voor Touraine het economisch produktiebegrip volledig samenvalt met
wat men het sociale produktiebegrip zou kunnen noemen. Economische
produktie is tevens sociale produktie anders is niet begrijpbaar waarom
'produktie van de produktie' in het economische systeem samenvalt met
een hoge produktie van de samenleving door zichzelf.

In deze samenleving correspondeert het cultureel model met produktie
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uit het economische systeem zodat de totale configuratie er als volgt uit
komt te zien:

moin,emait ordre

nlodDIc ailturel 1112rgrchisation
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s : 616ments sociaux
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In deze configuratie is het cultureel model zodanig dat zij 'n'introduit
aucun garant mdta-social de l'ordre, ni religieux, ni 6tatique, ni econo-

mique'  (pag.   119).  Zij is volledig gericht op 'ddveloppement' door middel
van 'gestion de systdmes et capaciti de programmer le changement' (pag.
119). Mobilisatie stemt  in dit geval overeen met l'organisation de travail
et de la production'. Zij bestaat zo wordt nogal vagelijk omschreven als
'het combineren van krachten om doeleinden te bereiken'. Stratificatie is
verbonden met verdeling 'donc au niveau de participation atteint dans la
gestion du syst*me' (pag. 119) en heeft een merocratisch karakter. Be-
hoeften zijn tenslotte gedefinieerd in termen van consumptie van 'jouis-
sance'.

De inhoudelijke opvulling van de configuraties moge de lezer hier en
daar wat hoofdbrekens bezorgen, maar zoals hij gelukkig zelf vaststelt:

'L'analyse de cette configuration, comme de n'importe quelle
autre, exigerait un livre entier que j'espdre    dcrire    un   jour'
(pag. 119).

Afgezien daarvan moeten we echter wel opmerken, dat de opbouw van
deze configuraties een puur deductieve constructie is waarbij de inhou-
delijke opvulling van de diverse elementen in nogal vage termen gebeurt.
Zij worden bovendien uitsluitend geponeerd zonder een echte argumenta-
tie. Vooral storend is het feit, dat waar het economisch systeem zo'n
doorslaggevende rol vervult, haar vier constituerende elementen niet
worden gedefinieerd. De betekenis van deze elementen moet de lezer zelf
maar zien te achterhalen. Essentieel is verder, dat in deze voorstelling
van zaken er uitdrukkelijk van wordt uitgegaan, dat een hoog niveau van
historiciteit uitdrukkelijk verbonden is met het accumulatieniveau op
economisch gebied. De argumentatie daarvan berust uitsluitend op formele
overwegingen zonder inhoudelijke verklaring. Hoe hoger dit accumulatie-
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niveau, hoe hoger de handelingscapaciteit en des te meer wordt de cre-
atie en de produktie van de samenleving als een direct gevolg van de
menselijke en sociale praktijk ervaren. De samenleving is dan veel meer
bezig met ontwikkeling en is niet langer meer geobsedeerd door haar
reproduktie en evenwicht. Aan deze redenering ligt eenzelfde formele
opvatting ten grondslag zoals die in 'Sociologie de l'action' uitgebreid is
verwoord. Het betreft de opvatting dat door middel van arbeid (hier
gemakshalve gelijkgesteld met economisch handelen) de mens uiteindelijk
in staat is zich boven de feitelijke situatie te verheffen, daarvan afstand
te nemen en daartegen stelling te nemen. Echter niet duidelijk wordt
gemaakt waarom de verschillende elementen van dit economisch handelen
in termen van meer of minder, hogere of lagere niveaus van handelings-
capaciteit zijn geordend. Uit de verdere bespreking en toelichting van
deze modellen wordt ook pas duidelijk dat de onderscheiden elementen
van het economisch handelen kunnen worden verdeeld in orde (reproduk-
tie) en bewegings(produktie)componenten.

Zo lezen we pas op pag. 127 dat in de agrarische- en handelssamen-
leving het cultureel model steunt 'sur des elements 6conomiques, qui
correspondent, consid6r6s en eux-memes, 6 l'ordre et non au mouvement
de la socidtd'. Kortom verdeling en consumptie behoren binnen de re-
produktiedimensie van de samenleving. Hoge accumulatieniveaus op deze
aspecten leiden ertoe dat de samenleving daarmee nauwelijks capaciteit
ontwikkelt om op zichzelf in te werken. De andere twee samenlevings-
typen worden gekenmerkt door een accumulatie op het gebied van orga-
nisatie en produktie. Deze elementen belichamen de meer creatieve zijde
van het economisch handelen. Hoge accumulatieniveaus op deze onderde-
len zouden bewerkstelligen, dat de handelingscapaciteit van de samenle-
ving zich dan richt op beweging, eerst in termen van 'progrds' en later
in termen van 'ddveloppement: Hiermee is echter nog geen inhoudelijke
argumentatie gegeven. In mijn visie stoelt deze conclusie uitsluitend op
puur formalistische overwegingen. Bovendien wordt ook niet duidelijk
gemaakt waarop de veronderstelling nu precies gebaseerd is, dat pas in
de geprogrammeerde samenleving het cultureel model niet langer een
meta-sociaal karakter draagt. Het antwoord daarop is zeer vormelijk en
vaag. Zo stelt hij dat in de industri6le samenleving het cultureel model
correspondeert met organisatie van de arbeid. Dit zou dan automatisch
betekenen dat de samenleving zich hoofdzakelijk nog als produkt ziet
van economische garanten. Sociale feiten vallen hier met andere woorden
nog onder de jurisdictie van economische feiten. De logica op dit punt
blijft voor mij althans in dichte nevelen gehuld. Ook in de geprogram-
meerde samenleving steunt accumulatie toch op een element van het
economisch systeem. Is dit element dan ineens van dien aard dat de
samenleving niet langer als een produkt van het economisch systeem
wordt beschouwd?
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In de geprogrammeerde samenleving, zo lezen we, wordt deze pro-
duktie gelijk gesteld met 'creatie en schepping van arbeid' en wordt de
menselijke creativiteit als produkt van kennis waargenomen. Waarom dat
pas nu mogelijk is en bijvoorbeeld niet wanneer de accumulatie nog
steunt op organisatie blijft volstrekt onduidelijk. Bovendien kan men net
zo goed redeneren dat waar eerst de samenleving steunde op een cultu-
reel model met een religieus, politiek en economisch karakter, zij nu
gaat steunen op een model dat de lofzang uit op kennis en wetenschap
als een nieuwe meta-sociale garant van de samenleving. Het is dan ook
zeer opvallend dat nergens wordt beargumenteerd waarom kennis en
wetenschap niet als zodanig kunnen worden beschouwd. Een uitgebreide
bespreking over deze essentidle aspecten wordt dan ook node gemist.

1.5.4. La fin de 1'6volution?

Moge in het voorgaande de indruk gewekt zijn dat het model van Tou-
raine, door de zeer dominante plaats dat het economisch systeem in de
typering van de historiciteit en het historisch handelingssysteem inneemt,
de constituering van de samenleving uit de materiiile onderbouw ver-
klaart, dan moet dit volgens hem meteen worden gecorrigeerd. Wanneer
dit namelijk zo zou zijn is er hoegenaamd geen verschil met een marxis-
tische benadering en zouden we, althans volgens hem, weer terechtkomen
in een voor de sociologie 'dodelijk' valkuil van evolutionaire en histori-
stische ontwikkelingsmodellen. Het gehele analysemodel poogt daarente-
gen uitdrukking te geven aan het methodische uitgangspunt, dat de so-
ciologie zich niet kan baseren op een strikte scheiding tussen object en
subject, situatie en betekenis en tussen praktijk en bewustzijn. De so-
ciale en culturele organisatie van de samenleving kan dan ook niet uit-
sluitend verklaard worden uit zogenaamde objectieve materiile condities.
Het alles leidend analyseprincipe blijft:

'Il n'est jamais possible de sdparer un certain 6tat d'organisa-
I .

tion economique, plus simplement encore des forces de produc-
tion, et un itat de l'historicitd. Celle-ci est & la fois une 'rb
flexion' sur l'activit6 6conomique et le sens de pratiques, d6-
termin6es par le systome d'action historique' (pag.  126).

De historiciteit wordt bepaald door de economische organisatie en om-
gekeerd. Dit betekent dat Touraine de samenleving niet ziet als een
gebouw met van elkaar gescheiden etages, of als samengesteld uit

'des domaines sdpards - 1'6conomique, le politique, le religieux
- et q'une socidtd se ddfinit par l'interaction de ses parties'
(pag. 128).
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Touraine maakt zich daarentegen sterk voor een samenlevingsconceptie
welke ervan uitgaat dat

'1'action excercde par la socidtd sur elle-meme et qui empeche
qu'elle se rdduise A son fonctionnement n'est ni dconomique, ni
politique, ni rdligieuse. Elle n'est ni matdrielle, ni spirituelle,
ou si on prdfdre, elle est tout cela ensemble'  (p.  128).

Het zal duidelijk zijn, dat er binnen een dergelijke conceptie geen ruim-
te bestaat om in termen van causale relaties te redeneren of om te
zoeken naar een allesbepalende determinerende oorzaak.

Des te bevreemder is het overigens dat hij hier en daar in de nadere
precisering van zijn model wel af en toe in deze 'fout' vervalt. Zo lezen

we op pag. 126 - juist na de passage waarin hij zich zo afzet tegen
causale redeneertranten - dat zijn model er van uit gaat dat

'L'6tat de la production ddfinit l'emprise de la socidtd sur elle-
meme, son historiciti, qui & son tour donne sens et orientation
aux conduites sociales en culturelles'.

Hier wordt toch zou men zo zeggen in causale termen geredeneerd. We
zullen dit maar als een 'verschrijving' aanmerken, omdat we anders niet
goed raad weten met de vele methodische uitwijdingen die zijn model
onderbouwen en hoe anders zijn uitspraak moet worden beschouwd die
een heleboel 'positivistisch' ingestelde sociologische onderzoekers als het
ware in hun zak kunnen steken:

'En realit6 la question de savoir qu'elle est la cat6gorie de
faits sociaux, quel est le facteur qui a un r6le dominant me
semble absolument dtrang&re A la sociologie'  (pag.  128).

We blijven er dus maar vanuit gaan, dat zijn model niet bedoeld is om
causale verbanden te leggen en dat, als er al in deze termen gesproken

kan worden, deze noodzakelijkerwijs als circulair moet worden begrepen.
Het geheel wordt benaderd als een uitkomst van een continue proces van
over en weer bepaling, waar het ene element zowel bepalend is voor als
bepaald wordt door een ander element. In deze opvatting doorredenerend
betekent dit, dat het analysemodel geen verklaringsprincipe kent en dus
bijgevolg geen factor kan aangeven waarom en waardoor er een ontwik-
keling van soorten van historiciteit heeft plaatsgevonden en daarmee een
ontwikkeling in samenlevingstypen. Zoals hij dan ook zelf ruiterlijk
toegeeft, kan men zijn model en de daarin ontwikkelde concepten niet
gebruiken om de transformatie van de ene historiciteit naar de andere te
verklaren (zie o.a. pag. 433). Op zich is dit een juiste constatering waar
niet veel op aan te merken valt, ware het niet dat Touraine hieruit een
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conclusie gaat trekken die nogal paradoxaal overkomt en die in wezen in
tegenspraak is met zijn activistische opvatting van de samenleving als
autonome zelf-producent. De conclusie komt er namelijk op neer, dat de
overgang van de ene naar de andere historiciteit (diveloppement ge-
noemd) niet uit maatschappelijke endogene factoren te verklaren is en
dat aldus doorredenerend de ontwikkeling van de historiciteit in wezen
buiten de samenleving en buiten het sociale handelen om zijn beslag
krijgt. De samenleving constitueert zich dus uit een historiciteit (welke
toch als endogeen aan de samenleving wordt beschouwd) maar zij heeft
blijkbaar geen macht of capaciteit om deze op eigen kracht te verande-
ren of te transformeren. Dit betekent ook dat de historiciteit zich aan
de maatschappelijke actoren oplegt als een keurslijf waarbinnen zij ge-
dwongen zijn te handelen en te opereren en waarvan zij de inhoud,
structuur en spelregels niet wezenlijk kunnen veranderen. Het heeft er
dan ook alle schijn van dat door Touraine op een ander niveau een
scheiding wordt geiintameerd tussen actor en systeem (tussen actor en
handelingssysteem), waarvan eerder werd gesteld    dat    dit een onjuist
uitgangspunt is om de sociologie als wetenschap op te grondvesten.

Wat is dan nog bovendien het verschil met het beeld van de samen-
leving dat ons door het functionalisme wordt voorgehouden en waarin
bijvoorbeeld sociale verandering wordt beschouwd als een noodgedwongen

aanpassing aan externe omgevingsvariabelen?
Maar laten we eerst Touraine zelf aan het woord:

'Si l'on n'admet pas de dafinir les types de socidtds en les
plagant sur une 6volution, vers une diff6renciation, une com-
plexit6 ou une sicularisation croissantes, comment rendre
compte de 1'6volution vers l'industrialisation, puis la post-in-
dustrialisation? La riponse est que les socidtis plus modernes
sont plus puissantes. Elles sont capables de conqu6rir les autres
et de les soumettre A leurs intdrets. Il est naturel que le thjme
du progr6s de la civilisation, y compris celui de la laiciti, ait
6td chantd avec le plus de force par les b&tisseurs des empires
coloniaux. C'est bien la conqu6te qui donne sena & l'image de la
civilisation refoulant la sauvagerie.

Le passage d'un type de socidta A un autre n'est par le
risultat d'un processus naturel de diff6renciation, mais de ce
qui est le plus iloigni de l'historiciti, A savoir les rapports
inter-sociaux, - la guerre et la conqu6te, territoriale ou 6cono-

mique.
C'est pourquoi l'oeuvre diveloppement, c'est A dire de pas-

sage volontaire et dirig6 d'un type socidtal A un autre, ne peut
pas provenir d'une 6volution purement interne. Il est impossible
A une socidtd de se moderniser au point de produire une soci6t6
nouvelle. Elle n'y parvient que par la lutte pour ou contre une
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domination. Par la guerre, la lutte pour l'inddpendance natio-
nale, l'organisation militaire contre l'envahisseur et le colonisa-
teur. L'ivolutionnisme en disparaissant a entraind avec lui les
illusions d'un changement continu par lequel le meme engen-
drerait miraculeusement l'autre' (pag. 134-135).

Nog meer expliciet en pregnant wordt een en ander verwoord in zijn
publikatie bedoeld als een populaire introductie tot 'de man en zijn
werk':

'Mais d'oil vient qu'une soci6t6 se trouve A tel ou tel niveau
d'historicit6? Le XIXe sidcle a rdpondu A cette question en
termes d'6volution, de passage progressif A la rationaliti et A la
complexit6. Si je refuse cette r6ponse, je suis oblig6 de dire
ceci: Le niveau d'emprise d'une socidtd sur elle-meme vient de
niveau de stimulation et de challenge qui vient de son environ-
nement. Autrement dit, une socidta atteint un niveau d'emprise
sur elle-meme d'autant plus 616v6 qu'elle est plus stimul6e et
plus menac6e du dehors, en pr6cisant que l'environnement d'une
systIme, c'est aussi bien les autres socidtds ou meme les mem-
bres de la socidtd qu'un cadre naturel. Le niveau de ce qui est
le plus intime dans une sociatd, sa production d'elle-meme,
n'est par d6fini de l'int6rieur, mais de l'extirieur. Ce qui me
semble essentiel, c'est la menace, disons plus clairement: la
guerre' (DH pag. 117-118).

Bovenstaande citaten geven uitdrukking aan een volgens mij nogal para-
doxale conclusie. Zij stelt zich namelijk tegenover zijn nogal uitgebreide
onderbouwing van het historiciteitsconcept zelf. Hierin wordt uitdrukke-
lijk uitgegaan van de opvatting dat dit een capaciteit is inherent en dus
endogeen aan de menselijke samenleving. Zij is bovendien ontleend aan
een uitgebreide reflectie over het sociale handelen. Daarnaast hebben we
kunnen constateren, dat de constructie van zijn typologie in soorten van
historiciteit en historische handelingssystemen uitgaat van de methodi-
sche aanname dat er zoiets bestaat als een circulaire over en weer bepa-
ling van 'toestanden' van economisch handelen en 'toestanden' van histo-
riciteit. Hiermee wordt toch uitdrukkelijk gesuggereerd, dat de aard en
inhoud van de historiciteit verbonden is met- en bepaald is door de aard
van een maatschappelijk endogene situatie of toestand. Kortom op syn-
chroon analytisch niveau, dit is in de constructie van typologiein die
kwalitatief van elkaar verschillend zijn, wordt uitdrukkelijk gesteld dat
'le niveau d'historiciti doit Ltre d6finit par une pratique matirielle,
dconomique'  (V  en  R,  pag.   117).  Als het echter  gaat  om de overgang  van
de ene naar de andere historiciteit te analyseren (d.w.z. diachroon) dan
moeten we echter ineens aannemen dat hier vooral maatschappelijk exo-
gene factoren zoals 'guerre, la lutte pout lindipendance nationale, l'or-
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ganisation militaire contre l'envahisseur et le colonisateur', de doorslag-
gevende rol vervullen. Men kan dan wel, zoals we verderop zullen zien,
een onderscheid aanbrengen in twee soorten van analyses (nl. een syn-
chrone analyse van het maatschappelijk functioneren binnen een bepaalde
historiciteit en een diachrone, welke de overgang bestudeerd van de ene
historiciteit  naar de andere),  maar dit rechtvaardigt natuurlijk   niet  dat
er een verschillende onderbouwing wordt gegeven aan dezelfde concep-
ten.

De conclusie die Touraine dan ook trekt, is in mijn ogen dan ook
onbegrijpbaar en eigenlijk ook niet nodig, of althans vloeit niet noodza-
kelijkerwijs voort uit zijn theoretisch model. Het feit namelijk, dat zijn
model geen ruimte biedt om in termen van oorzakelijke bepaling te rede-

neren, behoeft toch in generlei opzicht met zich mee te brengen dat
daarom de verklaring voor ontwikkeling in historiciteit en maatschappe-
lijke transformatie dan maar op sociaal exogene factoren moet worden
geont.

Deze toch abrupte en niet logische sprong in het denken van Tou-
raine en het door hem ingevoerde onderscheid tussen een diachrone en
synchrone analyse heeft in mijn ogen te maken met het feit, dat Tou-
raine met zijn sociologie teveel slagen tegelijkertijd wil maken, die niet
per se met elkaar samenvallen. Zoals uit bovenstaande citaten blijkt,
spelen daarin ook andere argumenten een rol en met name zijn verzet
tegen een historisch-evolutionaire voorstelling van de maatschappijge-
schiedenis. Zijn sociologie is niet alleen bedoeld om een analytisch en
conceptueel apparaat te ontwikkelen teneinde de eigentijdse samenleving
beter te doorgronden. Zij heeft ook de pretentie om eens en voor altijd
'af te rekenen' met aloude perspectieven die de ontwikkeling van de
samenleving verklaren vanuit zogenaamde universele wetten, logica van
de natuur en geschiedenis, materi6le produktiekrachten, globale waarden
etc. Wat dit betreft waant men zich opnieuw in het debat dat het ont-
staan van de sociologie heeft begeleid. Maar afgezien daarvan: de argu-
menten die Touraine aanvoert tegen evolutionistische perspectieven zijn
op zich aansprekend maar behoeven nog niet tot de slotsom te leiden,
dat maatschappelijke transformatie in allereerste instantie als een pro-
dukt moet worden beschouwd van exogene ontwikkelingen, met alle me-
thodische inconsequenties vandien.
Deze argumenten zijn achtereenvolgens:
1. Allereerst wordt door hem verzet aangetekend tegen de voorstelling

dat de ontwikkeling van de samenleving uitgelegd kan worden als een
lineaire endogene evolutie in de richting van modernisering en ratio-
nalisering e.d. Zijn typologie poogt uitdrukking te geven aan het idee,
dat ieder historisch handelingssysteem een bijzondere configuratie is
van dezelfde elementen en dat zij bijgevolg kwalitatief van elkaar

zijn onderscheiden.



216

'Chaque type de socidtd est une configuration particulidre des
616ments dont les rapports sont d6finis par une structure, celle
de l'action historique. Il n'est donc jamais suffisant de situer
les soci6t6s les unes par rapport aux autres sur une ligne
d'6volution indiquant l'apparition ou la disparition progressives
d'une carat6ristique globale de la soci6t6, du type de celles qui
sont retenues par les patterns-variables parsoniennes (universa-
lisme-particularisme; affectivitd-neutralitd affective; transmis-
Sion-acquisition, etc.)'  (pag. 436).

Het idee dat maatschappelijke systemen als fundamenteel kwalitatief
verschillend moeten worden beschouwd, evenals de idee dat er geen
sprake behoeft te zijn van een lineair ontwikkelingsproces is op zich
aansprekend. Dat dit echter moet inhouden dat daarom de overgang
van het ene type naar het andere in buiten maatschappelijke factoren
moet worden gezocht is daarmee niet gezegd.

2.  Vervolgens de hiermee samenhangende opvatting, dat de overgang van
het ene maatschappijtype naar het andere geen continu proces is,
maar plaatsvindt op basis van discontinuiteit en breuken. Ook hier
geldt niet dat dit automatisch moet inhouden dat deze transformatie
buiten de samenleving moet worden gesitueerd.

3. Tenslotte het argument dat de concepten historiciteit en historisch
handelingssysteem geen empirische realiteit vertegenwoordigen en puur

analytische constructies zijn.

'Une syst6me d'action historique est un ensemble dont la coh6-
rence n'est assur6e par aucun mecanisme de contr6le social; son
unit6 n'est rien d'autre que le r6seau des relations qui existent
entre ses 616ments' (pag.  132).

Hieruit trekt Touraine de conclusie: 'Il ne peut donc se transformer'

(pag. 133). Natuurlijk is het zo dat een dergelijk systeem zich niet
zomaar op eigen kracht kan transformeren, maar daarmee is toch ook
weer niet automatisch gegeven dat de oorzaak voor transformatie in
sociaal exogene factoren moet worden gezocht? Bovendien, wanneer
men dit citaat goed leest, komt heel sterk de idee naar boven, dat
het historisch handelingssysteem als het ware autonoom functioneert
en er een scherpe scheiding wordt gemaakt tussen sociaal handelen en
historiciteit. De circulaire eenheid tussen sociaal handelen en histori-
citeit komt daarmee wel heel sterk op de tocht te staan en daarmee
ook de opvatting dat de toestand van de historiciteit verandert met
de verandering in aard van het sociale handelen en omgekeerd.

Het argument dat een analytisch systeem niet op eigen kracht kan
veranderen maar uitsluitend een concrete maatschappelijke formatie
betekent dan ook niet automatisch, dat voor de verklaring van trans-
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formatie een beroep op exogene factoren moet worden gedaan. Temeer
daar dit haaks staat op het methodisch uitgangspunt van de typolo-
gie-constructie.

Overigens wordt door Touraine weer gesteld dat hoewel er geen
sprake kan zijn van een immanente evolutie, de maatschappelijke

systemen elkaar wel weer succesievelijk opvolgen.

'Toutes ces mutations historiques montrent aussi que le refus
de 1'6volutionnisme et l'insistance sur les diffdrences qualitati-
ves qui siparent les syst*mes d'action historique les un des
autres ne peuvent par faire oublier que ces types se succ*dent'

(pag. 134).

We kunnen dan ook niet anders dan tot de conclusie komen, dat zijn
argumentatie om de overgang van de ene historiciteit naar de andere te
verklaren vanuit een inter-sociale omgeving of bedreiging van buiten,
stoelt op een onjuiste gevolgtrekking uit het methodisch postulaat dat
aan de constructie van zijn typologie ten grondslag ligt. Daarmee komt
naar mijn mening de hele onderbouwing van zijn historiciteitsconcept op
losse schroeven te staan. Bovendien wordt zo op een ander niveau toch
weer een zelfde soort van tegenstelling gecrelierd als die tussen actor en

systeem. Dit voert noodgedwongen tot de mijns inziens onjuiste opvatting
dat historiciteit en historisch handelingssysteem zich als handelingsdeter-
minerende kaders opleggen aan de maatschappelijke actoren. Deze acto-
ren bezitten in zijn voorstelling geen handelingscapaciteit tot historici-
teitstransformatie. Dit leidt dan weer tot een zeer typische benadering

ten aanzien van de rol en betekenis van klassenbetrekkingen en sociale

bewegingen in de maatschappelijke dynamiek.

1.6. Klassen als historische actoren binnen de historiciteit

In het voorgaande hebben we aangegeven, dat in de verdere uitwerking
van zijn analysemodel de circulaire band tussen sociaal handelen en
historiciteit door Touraine in zekere zin zelf wordt verbroken. Werd in
de onderbouwing van dit concept onder meer gesteld dat 'L'historicitd se
forme A partir d'un itat de l'activitd collective: son contenu est d6ter-

mind par la forme de cette activiti (pag. 36), naarmate de analyse vor-
dert wordt steeds duidelijker dat het collectieve handelen geen macht
heeft om de inhoud van de historiciteit te beinvloeden. Integendeel, het
is de historiciteit die de grenzen en categorieiln vastlegt waarbinnen dit
collectieve handelen zich afspeelt. In mijn ogen wordt ook steeds duide-

lijker, dat de historiciteit niet zozeer bepaald wordt door het sociale

handelen maar door het economische systeem: een inconsistentie die
wordt versluierd door het meerdimensionele arbeidsconcept dat nog
steeds in zijn analyse opduikt. Aan de ene kant wordt dit concept opge-
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vat als historisch handelen en wordt het zo gelijkgesteld met een aspect
van het sociale handelen. Aan de andere kant wordt het gelijkgesteld
met economisch handelen en materidle produktie. Als we het 'sociale
arbeidsconcept' hanteren blijft onverklaard waarom de historiciteit in
zijn ontwikkeling en uitdrukkingsvorm buiten dit handelen moet worden
gesitueerd en dus buiten het handelen van de klasseactoren.

Als  we het 'economische arbeidsconcept' gebruiken komen  we  in  con-
flict met zijn postulaat, dat het handelen van de samenleving niet uit
materi6le produktiefactoren mag worden verklaard. De oplossing voor dit
dilemma zoekt Touraine in het fuseren van deze verschillende dimensies.
In de verdere uitwerking worden deze dimensies echter toch weer in hun
werking afzonderlijk belicht en van elkaar gescheiden. Het is ook uitein-
delijk alleen maar op basis van deze scheiding tussen economisch en
sociaal handelen, waarom Touraine kan beweren dat het handelen van de
klasseactoren zich beweegt binnen de grenzen en condities die de histor-
iciteit vastlegt. Want wanneer het sociale handelen, zoals in het oor-
spronkelijke arbeidsconcept, zich niet op dit onderscheid baseert is het
onmogelijk om zich voor te stellen dat de historiciteit niet door het
handelen van binnenuit kan worden veranderd. Ondanks zijn methodisch
verzet daartegen brengt ons dit tot de conclusie, dat het eigenlijk zeer
voor de hand ligt om er vanuit te gaan dat de ontwikkeling van de
historiciteit in laatste instantie is terug te voeren op een verandering in
de economische organisatie en produktiewijze. Hoe het ook zij Touraine
neemt als postulaat dat de historiciteit de algemene kaders vastlegt
waarbinnen de actoren met elkaar conflictuele betrekkingen aanknopen
zonder de capaciteit deze grenzen te overstijgen. 'L'historicit6 est l'en-
jeu de rapports des classes'  (pag. 60).

Hiermee komen we terecht op het meest essentiile en ook het meest
controversidle onderdeel van de analyse van Touraine, waarin zowel
stelling wordt genomen tegen het marxistische klasseconcept als tegen de
voorstelling van de samenleving als een handelende superactor.

Over de oorsprong van deze klassenbetrekking is Touraine echter
nogal vaag en abstract. Zij vloeit in wezen automatisch voort uit zijn
definitie van het handelen van de samenleving. Net zo goed als dit han-
delen verdeeld is in een produktieve (historiciteits) en reproduktieve
kant (beheersing van het functioneren) zo doet zich dit ook voor op het
niveau van de actoren.

'Puisque la socidti est arrachement de l'historicitd A l'activiti
sociale et emprise de cette historicit6 sur les pratiques de la
socidti, il est n6cessaire que cette division de la soci6td avec
elle-meme dans l'ordre de l'action se manifeste aussi dans l'or-
dre des acteurs' (pag.  145).

Want zo lezen we verder: als een samenleving ten opzichte van zichzelf
handelt 'c'est parce qu'elle n'est pas un acteur, un souverain mais un



219

systdme d'acteurs' (pag. 146). Als het handelen van de samenleving uitge-
legd moet worden als het handelen van actoren is het overigens des te
onbegrijpelijker dat de historiciteit, welke nota bene inherent aan dit
handelen wordt beschouwd, zich eenzijdig constituerend oplegt voor het
klassehandelen en niet omgekeerd.

Waar is nu deze klassenbetrekking in concrete zin op gebaseerd? Volgens
Touraine is deze gegrondvest op accumulatie en is daarmee inherent aan
de historiciteit. Vandaar zijn prikkelende stelling dat er geen historici-
teit is zonder klassenbetrekking en dat een klassenloze samenleving een
samenleving is zonder historiciteit.

Volgens Touraine constitueren de klassenbetrekkingen zich uit het
noodzakelijke feit dat accumulatie per definitie geleid wordt door een
bijzondere sociale categorie, die de macht bezit om het gebruik van de
geaccumuleerde bronnen te bestemmen. Dit betekent dat deze superieure
klasse zich identificeert met - en zich als de uitvoerster beschouwt van
de historiciteit van de samenleving en in deze hoedanigheid leiding geeft
aan de produktie en ontwikkeling van de samenleving. Aan de andere
kant heeft de superieure klasse ook een 'heersend' gezicht, vanwege het
feit dat zij vanuit haar machtspositie in de economische accumulatie, ook
in staat is het culturele model te beheersen. Van hieruit domineert zij
de inhoudsbestemming van de concrete culturele en sociale categorieiin
van de maatschappelijke praktijk met als voornaamste oogmerk het vei-
ligstellen van haar dominante positie. De superieure klasse is met andere
woorden de groep van actoren die de maatschappelijke produktierelaties
dialectisch omzet in reproduktieverhoudingen, dat wil zeggen in relaties
van orde en macht.

De tegenvoetster van deze klasse is de 'populaire klasse'. Ook zij
heeft om zo te stellen twee gezichten. Aan de ene kant is zij een be-
heerste klasse die de leiding moet ondergaan in het produktiesysteem. In
deze hoedanigheid is zij vooral defensief georiiinteerd, dat wil zeggen
conservatief gericht op het behoud van traditionele waarden, cultuur en
levensstijlen. Aan de andere kant is zij een verzettende klasse en offen-

sief georiiEnteerd. Zij kant zich tegen de hegemonie van de superieure
klassse in de controle over het historisch handelingssysteem. Deze kwa-
liteit van de populaire klasse komt voort uit het feit, dat ook deze
maatschappelijke categorie een rechtstreekse betrekking onderhoudt met
de historiciteit van de samenleving door middel van de arbeid die zij
verricht. Tenslotte is ook zij een klasse van producenten. Vandaaruit
heeft zij altijd een directe lijn met het cultureel model en met de an-
dere elementen van het historisch handelingssysteem. Met een beroep op
hetzelfde culturele model verzet zij zich dan ook tegen de heerschappij
van de superieure klasse in de vormgeving van de maatschappelijke ver-
houdingen.

Het is vanuit deze 'dubbele klassendialectiek' dat zich de concrete
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maatschappij constitueert. Deze dialectiek wordt gekenmerkt door een
conflict om de controle over de maatschappelijke invulling van de his-
toriciteit. Hoewel de superieure klasse een machtsvoorsprong heeft in de
inhoudsbepaling van de historiciteit is het niet zo dat er gesproken kan
worden van een 'gesloten systeem' van klassenbetrekkingen. Hiervan is
sprake wanneer deze klasse er volledig in zou slagen het hele maat-
schappelijke en culturele leven vanuit haar belangen te beheersen. Het
klassenbetrekkingensysteem vertoont daarentegen altijd een zekere open-
heid, omdat de populaire klasse vanwege haar directe betrokkenheid op
de historiciteit een beroep doet op hetzelfde culturele model om zich te
verzetten tegen de dominantie van de 'heersende' klasse.

In deze bijzondere visie op de klassenverhouding wordt een uitdruk-
kelijk halt toegeroepen aan die benaderingen waarin bijvoorbeeld de
arbeidende klasse als totaal ondergeschikt wordt voorgesteld aan een
kapitalistische klasseheerschappij. In plaats daarvan wordt de visie  ver-
dedigd dat in een industri6le samenleving ondernemers en arbeiders zich
tegenover elkaar stellen met als inzet de controle over het industrieel-
historisch handelingssysteem.

Het betekent ook een fel verzet tegen die benaderingen waarin de
samenleving wordt opgevat als het resultaat van een bewuste samenzwe-
ring van een cynische elite die er in geslaagd is het cultureel model
volledig naar haar ideologische hand te zetten. Dit culturele model is
daarentegen de inzet van het klassenconflict en behalve in totalitaire
systemen zal de heersende klasse er nooit in slagen dat de populaire
klasse haar eigen controlestreven opgeeft. De populaire klasse is dan ook
nooit totaal vervreemd en weet zich te onttrekken aan de categorie6n
die de superieure klasse aan de maatschappelijke praktijk probeert op te
leggen.

Essentieel is verder de opvatting, dat de klassenbetrekking zich voor-
doet   binnen een bepaalde historiciteit. Deze historiciteit wordt bepalend
geacht zowel voor de aard en inhoud van het historisch handelingssys-
teem als voor de aard en inhoud van de klassenbetrekkingen. Het zijn
met andere woorden twee in theoretisch opzicht gelijkwaardige aspecten
van eenzelfde historiciteit. Het historisch handelingssysteem legt daarbij
de concrete categorieiEn vast, van waaruit de samenleving zich inhoude-
lijk en vormelijk optuigt. Het systeem van klassenbetrekkingen is de
naamgeving voor de conflictuele verhoudingen tussen de collectieve acto-
ren met als inzet de controle over het historisch handelingssysteem. Het
betreft een analytisch onderscheid dat in de praktijk natuurlijk samen-
valt en door hem wordt gedefinieerd als 'champ d'historiciti' (pag. 150).
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Schematisch wordt dit door hem als volgt weergegeven:

r.\
,•'.  s.  mode de connalagnce: \

hi:torid:6 •'         '
./

modele culturel,4„ 01 :   accumulationtw           *-:lili/,2/  0
systame         /
d'action               '&                                                                           4 '_ rapports de
historique ; Classes

..                                                      I.
--. ....
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Met dit schema wil Touraine aangeven, dat de klassenbetrekkingen en
het historisch handelingssysteem wel met elkaar verbonden zijn in een
gemeenschappelijke historiciteit, maar elkaar niet over en weer bepalen.
De klassenbetrekking staat in dit model voor de dualiteit en de ver-
scheuring van de historiciteit en het historisch handelingssysteem voor
de gemeenschappelijke eenheid van de historiciteit. De controle over
deze eenheid is de inzet van het klassenconflict, dat wil zeggen de con-
trole over de concrete inhoudsopvulling van deze algemene culturele en
sociale categorie6n. Aangezien zowel het historisch handelingssysteem als
de klassenbetrekkingen zich voordoen binnen een bepaalde historiciteit
beschikken de beide klassen over een gemeenschappelijk referentiepunt in
hun handelen en hebben zij als het ware een 'langage commun'. Het
historisch handelingssysteem kan men dan ook voorstellen als een ge-
meenschappelijk handelingsveld dat de klasseactoren niet wezenlijk van
aard kunnen veranderen. Hun conflict richt zich voornamelijk op de
vertaling daarvan naar de concrete maatschappelijke praktijk, waarbij
hetzelfde culturele model als gemeenschappelijk referentiepunt functio-
neert. Dit betekent, dat in deze visie aan de klassenbetrekkingen en het
klassehandelen geen mogelijkheid wordt toegekend de samenleving in
haar diepste of, zoals hij zelf stelt, meest intieme kern te veranderen.
De historiciteit is met een bepaalde toestand van het economisch of
arbeidshandelen verbonden. Deze toestand is weliswaar bepalend voor de
aard van de klassenbetrekking, maar het klassehandelen zelf wordt niet
in staat geacht deze 'toestanden' te kunnen wijzigen.

Dit impliceert verder, dat wat conflictuele zelfproduktie van de sa-
menleving genoemd wordt, zich in wezen niet verder kan uitstrekken dan
tot de specifieke vorm die de samenleving in politiek, institutioneel en
organisatorisch opzicht kan aannemen. De klassenactoren hebben met
andere woorden een zekere speelruimte om binnen een gegeven histori-
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citeit de maatschappij vorm te geven. Ongeacht de politieke en institut-
ionele orde die zij door hun handelen crederen, wordt de aard van de
klassenbetrekking daardoor niet fundamenteel aangetast. Zo stelt Tou-
raine dan ook onomwonden, dat in kapitalistische en socialistische landen
met eenzelfde industrieel-historisch handelingssysteem de klassenbetrek-
kingen en klassenconflicten identiek zijn.

Tot slot kunnen we verder opmerken, dat zijn schema aangeeft dat
het handelen van de klasseactoren geen rol van betekenis vervult in wat
de meest essentiele transformatie van de samenleving genoemd kan wor-
den, namelijk in de overgang van de ene historiciteit naar de andere. In
plaats daarvan wordt gesteld, dat iedere historiciteit haar eigen kenmer-
kende klassensysteem kent en dat het conflict zich situeert binnen een
gegeven historiciteitsveld. Het klassenconflict is niet de motor die de
samenleving in gang zet naar een totaal nieuw samenlevingstype. Het is
in zijn ogen slechts de strijd om een samenlevingsmodaliteit of maat-
schappijmodel binnen een gegeven type van historiciteit. Pas wanneer de
historiciteit vervangen wordt door een ander, verdwijnen de klassen en
het klassenconflict die daarbij behoorden om plaats te maken voor totaal
andere betrekkingen en conflicten.

In zijn studie worden de klassenbetrekkingen die bij verschillende
historische handelingssystemen behoren kort getypeerd met een nadruk
op de klassenbetrekkingen binnen het industri6le en post-industri6le
samenlevingstype.

1.6.1.  Klassen en klassenconflict in de post-industri6le samenleving: een
strijd tussen technocratie en zelfbestuur

In de visie van Touraine kan de aard van de klassenbetrekking niet los
worden beschouwd van het karakter van het specifieke historische han-
delingssysteem waarin deze betrekking zich voordoet. De aard van het
conflict evenals de hoedanigheid van de klassenactoren worden dan ook
voornamelijk door het culturele model van het historische handelings-
systeem bepaald. Zo wordt het klassenconflict in de agrarische-, handels-
en industri6le samenleving respectievelijk getypeerd als religieus, politiek
en economisch van karakter. In al deze samenlevingstypen heeft dit
conflict gemeenschappelijk, dat het nog altijd gebukt gaat onder zoge-
naamde meta-sociale garanten van het maatschappelijk functioneren.
Aangezien de capaciteit tot zelfproduktie niet langer buiten het handelen
zelf wordt geprojecteerd, bereikt in de geprogrammeerde samenleving het
klassenconflict het hoogste niveau. Pas in deze samenleving is het klas-
senconflict werkelijk een strijd om de inrichting van de samenleving in
al haar dimensies en aspecten.

Dit impliceert, dat hoewel in elk maatschappijtype het klassenconflict
altijd de controle over de bijzondere historiciteit tot inzet heeft, dit pas
in de geprogrammeerde samenleving haar volle omvang bereikt. Het is de
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enige samenleving waarin het culturele mod4 direct verbonden is met
creatieve arbeid, dat wil zeggen gefundeerd is op wetenschappelijke
kennis en waar bijgevolg geen meta-sociale fundering meer, wordt aan-
vaard voor de maatschappelijke zelfproduktie. Het is vooral dit laatste
aspect dat deze samenleving fundamenteel doet verschillen van de indus-
tri6le samenleving. In deze laatste samenleving wordt de capaciteit tot
zelfproduktie immers nog onder de vigeur gesteld van het economische
systeem. De historiciteit wordt nog niet volledig in sociale termen gede-
finieerd. Er is ook geen samenleving dat een zo hoog accumulatieniveau
bereikt als die in de geprogrammeerde fase. Dit betekent in de visie van
Touraine, dat er ook geen andere samenleving bestaat die zo scherp
verdeeld is tussen produktie en reproduktie en die zo doorkliefd wordt
door antagonistische klassenbetrekkingen. Hoewel in deze samenleving de
klassen als zodanig minder als re6el aanwijsbare groepen aanwezig zijn
(als sociografische realiteit aan betekenis hebben ingeboet),  is het deson-
danks wel de samenleving waar de klassenbetrekking zich als substantieel
kenmerkend bestanddeel het meest dominant voordoet.

Deze klassenverhouding wordt inhoudelijk getypeerd als din gebaseerd
op een scheiding:

'entre les gestionnaires des appareils de connaissance et de
transformation 6conomique et ceux qui sont entrain6s dans le
changement et essaient d'en regagner le controle' (pag.  188).

De leidende klasse is samengesteld uit maatschappelijke groeperingen die
het bestuur hebben over zogenaamde 'appareils de dicision: Dit zijn
technocratische leiders van grote organisaties die gebruik makend van
wetenschap en technologische vooruitgang proberen hun heerschappij aan
de samenleving als totaliteit op te leggen. Het zijn ook de grote organi-
saties die de bronnen van de samenleving opslorpen ten behoeve van
macht en winst en binnen dit kader controle willen verwerven over de
economische vraag, informatie, training en onderwijs. De locus van het
klassenconflict ligt dan ook niet langer binnen de organisaties zoals het

geval was in de industrilile samenleving. Het is nu veel meer zo, dat de
organisatie zelf als klasseactor optreedt en in conflict komt met 'une
demande social qu'elle controle en fonction   de ses inter6ts'   (pag.   191).
De conflictbron in deze nieuwe klassenverhoudingen ligt dan ook niet
langer op het vlak van uitbuiting van werknemers. Daarvoor in de plaats
is de 'manipulatie van de vraag, beschadiging van menselijke levenscon-
dities en het opslorpen van bronnen en beslissingsmacht' gekomen. Deze
technocratische heerschappij over het maatschappelijk leven is echter

niet eenduidig te localiseren, aangezien zij zich uitstrekt over alle do-
meinen van het maatschappelijk leven. De leidende klasse steunt haar
macht op een algemene capaciteit tot manipulatie.

Voor het e€rst in de menselijke geschiedenis heeft het klassenconflict
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dan ook een meer globaal karakter welke niet aan een bepaalde sector of
aan een bijzondere herkenbare sociale categorie gebonden is. Zij moet
dan ook vooral in algemene culturele termen worden ornschreven. Het is
geen verdediging meer van een economisch groepsbelang, maar een con-
flict om het bestuur van de samenleving in haar totaliteit. De populaire
klasse kan dan ook niet langer worden vereenzelvigd met de werkne-
merscategorie. Zij heeft een veel bredere en amorfe samenstelling gekre-
gen als gevolg van het feit dat de technocratische heerschappij zich
uitstrekt over het totale culturele en maatschappelijk leven.

Het zijn dan ook aspecten buiten het arbeidsleven die in dit conflict
steeds belangrijker worden en wat te maken heeft met de doordringing
van de sociale beheersing buiten de directe produktiesfeer. Hiermee wil
niet gezegd zijn dat arbeidsconflicten niet meer zouden voorkomen of
niet langer belangrijk zijn, maar wel dat zij hun centrale maatschappe-
lijke betekenis hebben verloren. Het klassenconflict breidt   zich   uit   bui-
ten de grenzen van de arbeid in strikte zin. Men verzet zich tegen de
beheersing zowel in als buiten de arbeid en men beroept zich toenemend
op het leven buiten de arbeid. Dit brengt Touraine uiteindelijk tot de
slotsom dat

'les prob16mes qui apparaissent dans le cadre de travail ne sont
porteurs de mouvements sociaux que dans la mesure ou ils se
lient A l'ensemble des probl6mes nis d'une domination 6tendue
A un systdme de production qui intdgre fabrication, information,
formation et consommation plus dtroitement qu'avant' (pag.
195).

Het verzet van de populaire klasse richt zich dan ook op het geheel van
bestuur van verandering en manipulatie van de samenleving. Tegen de
groei zoals bepaald door de macht en winst van grote organisaties wordt
een ander ontwikkelingsmodel van de samenleving verdedigd, waarin het
collectieve welzijn centraal staat. 'La contestation ne peut prendre
d'autre formes qu'un appel   h  l'auto-gestion'   (pag.   194).  Het  is  een  stre-
ven naar afbraak van het centralistische technocratische bestuur

'qu'elle devient ddcentralisatrice, qu'elle en appelle directement
A la gestion de la socidtd par les utilisateurs des machines, des
produits, des messages' (pag. 194).

Net zoals zich in de industridle samenleving een centrale sociale bewe-
ging aandiende die het dominante karakter van het toenmalige klassen-
conflict manifesteerde, zo wordt door Touraine verondersteld, dat ook in
de post-industri6le samenleving dit conflict zich uiteindelijk zal manifes-
teren in 66n centrale sociale beweging. Bovendien wordt nog gesteld, dat
net als in de industrilile samenleving de arbeidersbeweging geboren werd
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uit een samenwerking tussen gekwalificeerde en ongekwalificeerde werk-
nemers een dergelijke 'congsie' zich ook bij de formering van deze nieu-
we sociale beweging zal voordoen.

'De meme que dans la socidti industrielle le mouvement ouvrier
est n6 de la conjonction d'ouvriers qualifids et d'ouvriers non-
qualifids, dans la socidtd post-industrielle l'action de la classe
domin6e suppose la conjunction d'une 61ite de professionnels
scientifiques et techniques, qui peuvent 6tre des techniciens ou
des inginieurs d'itude, des enseignants et des itudiants ou des
spicialistes de l'information, avec une masse plus grande d'in-
dividus qui sont riduits A etre les instruments du ddveloppe-
ment et A etre priv6s de tout ce qui en eux n'est pas utilisable
par les appareils de pouvoir' (pag. 197).

Pas als een dergelijke sociale beweging zich heeft gemanifesteerd dan
pas is het door hem theoretisch beargumenteerde nieuwe klassenconflict
ook re6eel herkenbaar.

'Dans la soci6t6 post-industrielle, plus encore que dans la so-
cidta industrielle, l'existence des classe sociales n'est pas com-
p16tement ddmontrable tant que n'apparaissent pas des mouve-
ments sociaux' (pag.  198).

Het opsporen van deze nieuwe sociale beweging is dan ook de centrale
opdracht die Touraine zich gaat stellen. Zij wordt door hem als het
empirische bewijs gezien van zijn theoretische constructie van de maat-
schappij. Het is voor hem de toetssteen van zijn hele theoretische bena-
dering en wanneer het bestaan daarvan niet kan worden aangetoond valt
voor hem zelf, zo lezen we tussen de regels door, het theoretisch bouw-
werk als een kaartenhuis in elkaar.

1.7. Sociale bewegingen: organisatorische voertuigen van het klassehan-
delen

In het voorgaande hebben we aangegeven, dat in het model van Tou-
raine, de klassenbetrekkingen zich situeren op het niveau van de histo-
riciteit van de samenleving, dat wil zeggen op het niveau van ori6ntaties
en bronnen van waaruit de samenleving zich in politiek, institutioneel en
organisatorisch opzicht optuigt. Het klassehandelen heeft deze historici-
teit tot inzet.  Het  is  erop  uit  om de historiciteit onder controle  van  de
eigen klasse te behouden of te brengen.

De samenleving wordt door Touraine dan ook in verschillende niveaus
onderverdeeld. De historiciteit vertegenwoordigt daarbij het meest alge-
mene en abstracte niveau. Daaronder worden respectievelijk het politiek-
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institutionele en het organisatorische analyseniveau onderscheiden. Deze
hebben betrekking op de meer direct waarneembare realiteit van een
concrete sociale formatie. In zijn studie worden deze niveaus nog zeer
uitgebreid behandeld maar in zijn theorie en het daarop gebaseerde on-
derzoek vervullen zij nauwelijks een rol van betekenis. Vandaar dat we
er hier niet verder op in zullen gaan.

De onderscheiding in niveaus is wel van belang om het klassehandelen
en de daarbij behorende vorm van collectief gedrag - de sociale bewe-
ging - beter te kunnen typeren. Klassehandelen is namelijk het handelen
dat dwars door het concrete organisatorische en institutionele kader van
de samenleving de problemen van historiciteit poneert. Klasseactoren
dienen dan ook duidelijk te worden onderscheiden van sociale actoren
wier handelen betrekking heeft op de andere niveaus van de sociale
realiteit. Op het niveau van de sociale organisatie is het veel meer de
situatie  die het gedrag  van de actor bepaalt. Dit gedrag  kan het beste  in
functionalistische termen worden geanalyseerd, dat wil zeggen in termen
van haar relatieve positie in een gedifferentieerd en gestratificeerd ge-
heel   (pag.   165). Het collectieve gedrag   op dit niveau weerspiegelt   dan
ook veel meer direct de categorielin van het betreffende sociale systeem.
Op het institutionele en politieke niveau wordt het gedrag van de acto-
ren bepaald door de participatiegraad in het besluitvormingssysteem bin-
nen daarvoor vastgelegde regels. Het is pas op het niveau van de histo-
riciteit dat de actor de politieke en organisatorische kaders kan ontstij-
gen en pogingen onderneemt de situatie vanuit zijn oridntaties te be-
heersen. Met deze indeling in handelingsniveaus en soorten van systemen
van sociale betrekkingen valt op, dat het handelen van de actoren op
andere niveaus dan de historiciteit uitdrukkelijk wordt voorgesteld als
situatiebepaald. Handelen als situatieconstituerend doet zich eigenlijk
alleen maar voor wanneer het de hoedanigheid aanneemt van klassehan-
delen. Het betreft natuurlijk weer een analytisch onderscheid, omdat de
concrete actor al deze dimensies in zijn handelen verenigt. Vandaar dat
Touraine kan stellen dat ook in het handelen van de actor op politiek of
organisatieniveau een klasse-element verborgen zit, van waaruit de actor
stelling kan nemen tegen deze situatie en kan pogen die te veranderen.
Dit klassehandelen drukt zich uit in een bepaald type van collectief
gedrag door hem omschreven als sociale beweging. Sociale bewegingen
zijn dus de organisatorische uitdrukking van het handelen van klasseac-
toren gericht op het onder controle brengen van de historiciteit. Dit
type van collectief gedrag moet duidelijk worden onderscheiden van
collectieve gedragsvormen op de andere niveaus en die zich meer uit-
drukkelijk binnen gegeven kaders voordoen. Binnen een sociale beweging
definieert de actor zich dus niet ten opzichte van de normen van het
functioneren van organisaties of van politieke besluitvormingssystemen.
Hij refereert zich dan direct aan de historiciteit van waaruit hij stelling
betrekt ten opzichte van de gegeven institutionele en politieke kaders.
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Net zoals het klassehandelen zich afspeelt binnen een bepaalde his-
toriciteit zo geldt dit noodgedwongen ook voor sociale bewegingen. Een
sociale beweging kan dus niet geanalyseerd worden buiten de historiciteit
waarin zij zich voordoet en zij is ook niet de draagster van een nieuwe
toekomstige historiciteit. De historiciteit is op het niveau van de studie
van de sociale beweging het al oude totaliteitsprincipe als orientatiepunt
van het handelen. Ieder samenlevingstype heeft zo haar eigen kenmer-
kend totaliteitsprincipe: een principe dat identiek is zowel voor de so-
ciale beweging van de superieure als van de populaire klasse. Zo laat in
de industri6le samenleving het klassenconflict zich herkennen in twee
opponerende centrale sociale bewegingen van ondernemers (organisatoren)
en arbeiders. De liberale beweging en arbeidersbeweging stelden in hun
oppositie niet twee totaal verschillende typen samenleving tegenover
elkaar, maar twee versies van hetzelfde type. lets dergelijks zal zich ook
voordoen in de post-industrilile samenleving, 'waar technocraten en op-
possanten allebei dezelfde taal spreken van creativiteit, verandering en
kennis en de tegenstander gezien wordt als degene die de orientaties van
de historiciteit toeliigent en verraadt' (pag. 361).

Het zal duidelijk zijn, dat de Touraineaanse conceptie van sociale
bewegingen nogal afwijkt van de marxistische visie daaromtrent. Aller-
eerst wordt de sociale beweging niet beschouwd als een manifestatie van
zogenaamde objectieve contradicties in de samenleving. Een sociale bewe-
ging is in eerste instantie een uiting van een sociaal conflict tussen
klasseactoren die in hun handelen refereren aan een gemeenschappelijk
orientatiesysteem. Zij is met andere woorden de uiting van een cultureel
en normatief georienteerde gedragsvorm en niet een reactie op een ob-
jectieve contradictie.

Vervolgens is de beweging van de onderliggende klasse niet de
draagster van een meer geavanceerde samenleving dan de welke waarte-
gen zij strijdt. Binnen een gegeven cultureel en historisch veld verdedigt
men een ander systeem, een contra-model van hetzelfde type.

'Un mouvement populaire n'est plus analysd comme l'agent
d'une soci6t6 future, mais comme le champion d'un contre-mo-
ddle de socidtd, placd dans le meme champ d'historicit6 que le
mod6le dominant' (pag. 387).

In zijn studie worden de kenmerkende bestanddelen van sociale bewe-
gingen nader uiteengelegd. Deze wijken nauwelijks af van wat daar in
'Sociologie de l'Action' al over te berde is gebracht. Zo worden onder
meer verschillende 'projetniveaus' van sociale bewegingen onderscheiden
al naar gelang de mate van integratie tussen de principes van totaliteit,
oppositie en identiteit. Daarnaast worden we vergast op een zogenaamde
'natuurlijke geschiedenis van sociale bewegingen' (6).

Essentieel voor zijn latere onderzoek naar de sociale beweging van de
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post-industriule samenleving zijn nog de volgende 'statements':
a. Allereerst zijn aanname dat elk samenlevingstype haar specifieke

bipolaire klassensysteem kent en dus een tweetal aan elkaar tegenge-
stelde sociale bewegingen. Het klassenconflict kan zich wel op ver-
schillende manieren en vormen uiten, maar al deze vormen kunnen
tenslotte worden herleid tot onderdelen van 66n sociale beweging.

b. Sociale bewegingen zijn geen perifeer maatschappelijk fenomeen, maar
zijn de fabriek van de samenleving. De confrontatie van de twee
centrale opponerende sociale bewegingen bepalen de uitkomst van de
strijd om de inhoudsbestemming van de categorie6n van de
maatschappelijke praktijk en het is vanuit die reden dat zij het
hoofdaandachtsgebied behoren te zijn van de sociologie.

c. Tenslotte wordt met de manifestatie van sociale bewegingen het an-
ders achter de coulissen schuilgaande klassenconflict reiel waarneem-
baar. Het empirisch aantonen van de opkomst van een nieuwe sociale
populaire beweging, waarvan de actoren en thema's in vergelijking
met die van de industri le samenleving nieuw zijn, maakt daarmee
automatisch zijn analyse van de post-industri6le samenleving valide in
termen van het conceptuele en analytische apparaat dat hij daarvoor
in stelling heeft gebracht.

Het is - het zij nogmaals gesteld - de empirische toets die de kri-
tiek op zijn theoretisch bouwwerk moet kunnen doorstaan. In de
bespreking van zijn onderzoeksmethode zullen we hier dan ook nog
op terugkomen.

1.8. Nogmaals sociale verandering: de staat als agent van maatschappe-
lijke transformatie

De door Touraine tot nu toe gevolgde analyse is volgens hem niet bij
machte het fenomeen van transformatie van de historiciteit te bestude-
ren. Concepten als historisch handelingssysteem, klassenbetrekkingen en
sociale beweging zijn elementen van wat een synchrone analyse van de
samenleving wordt genoemd. Het gaat hier dan om de analyse van in
kwalitatief opzicht fundamenteel van elkaar onderscheiden maatschappe-
lijke systemen en hun kenmerkende algemene betrekkingen. Deze analyse
is er op gericht de bijzondere aard van klassenbetrekkingen en sociale
bewegingen bloot te leggen binnen een gegeven type van historiciteit.
Daarbij wordt er uitdrukkelijk van uitgegaan, dat het klassehandelen zich
afspeelt binnen de grenzen die een historiciteit stelt en dus niet in staat
is een kwalitatieve omslag in deze historiciteit te bewerkstelligen. Het
vraagstuk van transformatie van historiciteit en daarmee van de over-
gang van het ene naar het andere maatschappijtype moet dan ook op
basis van andere analyseprincipes plaatsvinden. Dit beroep op een andere
(diachrone) analyse is volgens hem temeer nodig, omdat daardoor ook
definitief kan worden afgerekend met het historistische en evolutionaire
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'vooruitgangsdenken'. Zijn typologie van maatschappelijke systemen wordt
dan wel gepresenteerd in termen van noodzakelijke opeenvolging, maar
hij wil desondanks breken met de idee dat er sprake zou zijn van een
lineaire endogene revolutie of van een vervolmaking van een of andere
geschiedeniswet. Zo wordt de opkomst van de post-industrille samenle-
ving door hem niet beschouwd als een samenleving die meer humaan of
minder tegenstellingen zou kennen:

'Au lieu de dire que cette sociatd est celle du triomphe de
progrds on peut montrer qu'elle suscite de nouveaux affronte-
ments, entre orientations et ressources, de nouveaux mouve-
ments sociaux, de nouvelles formes de transformation' (pag.
129).

Om definitief af te rekenen met het historische voortgangsidee is het
volgens Touraine nodig als uitgangspunt te nemen, dat vanuit het interne
functioneren van de samenleving zich geen fundamenteel nieuw kwalita-
tief maatschappelijk systeem kan ontwikkelen.

Zoals we hebben gezien gaat zijn theoretisch model ervan uit, dat de
historische actoren opereren binnen een gemeenschappelijke historiciteit
waarmee zij zich (tegengesteld) identificeren. Aangezien gemeenschappe-
lijke identiteit volgens Touraine nu eenmaal geen totaal nieuwe identiteit
kan cre6ren ligt het voor de hand dat binnen de diachrone analyse een
beroep moet worden gedaan op een andere, relatief autonoom ten op-
zichte van de maatschappelijke actoren functionerende, actor. Deze 'su-
per-actor' zal verschijnen in de hoedanigheid van de staat. En hiermee
hebben we eigenlijk al in feite de kern van zijn diachrone analyse aan-
gegeven. Deze komt eenvoudig gesteld erop neer, dat aangezien de maat-
schappelijke actoren vanuit hun gemeenschappelijke identiteit niet de
historiciteit kunnen transformeren, de capaciteit daartoe in handen van
een 'buiten-maatschappelijke autoriteit' wordt gelegd.

Deze diachrone analyse wordt door hem uitgewerkt in het laatste
hoofdstuk van 'Production de la Socidtd', maar wordt later praktisch
volledig herzien in zijn studie 'La voix et le Regard'. Tussen beide ver-
sies is er sprake van een nogal groot accentverschil. Zo zou men de
eerste versie kunnen typeren als een handelingssociologische variant op
een 'imperialisme theorie'. In de tweede versie wordt een specifieke
interpretatie gegeven van de door Kerr en Dunlop cs ontwikkelde theorie
met betrekking tot 'Roads to industrialism' en uitgewerkt tot een theorie
van ontwikkelingspatronen van historiciteit (7).

1.8.1. De eerste diachrone analyseversie

In de eerste presentatie valt de klemtoon praktisch volledig op een type-
ring van de klassenbetrekkingen en de collectieve handelingen die een
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historiciteitstransformatie kunnen begeleiden. Meer in het bijzonder
wordt de wijze waarop een verandering in historiciteit plaatsvindt te-
ruggevoerd tot een onderscheid in soorten van toestanden waarin de
klassenbetrekkingen zich kunnen bevinden. Binnen dit kader worden twee
typen van klassenconflict onderscheiden. In een situatie waarin de di-
mensie 'leidend-verzet' de overhand heeft situeren de klassenactoren zich
meer op de 'bewegingszijde' van het historisch handelingssysteem. Hier-
door is als het ware een soortement van maatschappelijk draagvlak aan-
wezig voor een modernisering en voor een verschijning van nieuwe vor-
men van historiciteit. Binnen een dergelijke constellatie van de klas-
senbetrekkingen nemen de collectieve handelingsvormen het karakter aan
van 'mouvements de d6veloppement'. Dat wil zeggen sociale bewegingen
gericht op een positief project van maatschappelijke vernieuwing.

Wordt de klassenbetrekking daarentegen gedomineerd door de dimensie
'heersend-defensief dan is de superieure klasse vooral bezig met het
veilig stellen en reproduceren van haar privileges. Zij verzet zich hevig
tegen de kornst van een nieuwe historiciteit vanwege het mogelijk verlies
aan macht dat deze nieuwe historiciteit met zich mee brengt. De popu-
laire klasse gaat dan ook gebukt onder een scherpe repressie. Het collec-
tieve handelen in een dergelijke situatie is verbonden met een uitsluiting
van deelname aan historiciteit. De relaties tussen de superieure en popu-
laire klasse zijn gebaseerd op een scherpe scheiding tussen degenen die
erbij behoren en degenen die er niet bijbehoren. In wezen bestaat er dan
ook geen gemeenschappelijke taal en identiteit tussen beide klassen. De
sociale bewegingen die in een dergelijke situatie opkomen dragen dan
ook een totaal ander karakter dan bewegingen die zich voordoen in een
meer 'open' historiciteitsveld. Hier is wel sprake van een gemeenschappe-
lijke inzet zonder dat het conflict of de tegenstelling in staat is de
overgang van het ene naar het andere historiciteitssysteem te realiseren.
In het geval van uitsluiting daarentegen kan het collectieve handelen
sociale bewegingen oproepen die w61 agenten van historische transfor-
matie kunnen zijn, zeker wanneer dit gepaard gaat met organisatorische
crises en institutionele blokkades. Sociale bewegingen kunnen zich dan
uiten als 'actions critiques' die de verschijning van de nieuwe historici-
teit met geweld en tegen de wil van de heersende klasse afdwingen.
Dergelijke revoltes staan vaak onder leiding van een revolutionaire in-
tellectuele elite die de vervreemding van de 'uitgestotenen en margina-
len' opheft door namens deze groepen verzet aan te tekenen tegen het
gesloten heerschappijsysteem. De marginaliteit wordt door middel van
kritische handelingen aldus omgezet in een verzet tegen een heerschap-
pijsysteem. De inzet van het conflict is daarbij niet zo maar een maats-
chappelijk alternatief maar de creatie van een totaal nieuw type samen-
leving met een nieuwe historiciteit. Kortom: binnen een samenleving
waarin de heersende klasse een 'hegemonistisch blok' vormt en zich
verzet tegen 'de komst van een nieuwe historiciteit die zich aan het
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aandienen is' kunnen de uitgestotenen agenten van de maatschappijtrans-
formatie zijn

'dans la m6sure au moins oh elle dchappent A la desintegration
par leur alliance avec une historicit6 elle-m6me exclue du pr&
sent par l'immobiliti du pouvoir et grace au role anticipateur
prophitique et rivolutionaire des ilites critiques' (pag. 473).

Dit veranderingstype van historiciteit op basis van 'Rupture' staat in
scherp contrast met een veranderingsproces dat plaatsvindt binnen een
samenleving waarin de klassenbetrekking niet gedomineerd wordt door de
heersende maar door de leidende klasse. Dit wordt weer in sterke mate
bepaald door de mate van 'openheid' van het politieke systeem. Als de
populaire klasse zich in het politieke systeem voldoende kan uiten dan
wordt volgens Touraine voorkomen, dat de leidende klasse zich gaat
vereenzelvigen met de heersende klasse. Zij zondert zich dan daarvan af
en opponneert zelf in sterke mate tegen de oude dominante klasse. De
mate van politieke openheid speelt dus een doorslaggevende rol in de
wijze waarop de historiciteitstransformatie plaats zal vinden. Naarmate
dit systeem meer open is verwerft de superieure klasse meer het karak-
ter van leidend dan heersend en wordt de klassenbetrekking niet ove-
rweldigd door het repressie-geweld paar. In een dergelijke situatie kan
de nieuwe historiciteit zich in de samenleving nestelen zonder dat er
sprake is van scherpe breuken en crises. Het klassenconflict is vanuit
zichzelf gericht tegen immobilisme en georidnteerd op verzwakking van
orde en traditie. De openheid van de klassenbetrekking voorkomt zo een
fusie tussen historiciteit en macht c.q. reproduktie. Het klassenconflict
zet zo de samenleving op de koers van verandering en van de toekomst
en niet op die van voortzetting van wat altijd al geweest is.

De vraag die dan automatisch opkomt is 'D'ofi vient que le systdme
politique soit ouvert' (pag. 483) en dat bijgevolg de leidende klasse over
de heersende domineert en de populaire klasse niet louter defensief
opereert? Het antwoord daarop is volgens Touraine het verst verwijderd
van de historiciteit zelf en van de toestand van de klassenbetrekkingen.

'Il ne peut exister d'explication entidrement interne du change-
ment. Car tout changement structurel se heurte & la risistance
d'une structure sociale. De 16 l'importance du r6le de 1'1ftat, de
ses conqu6tes, de sa puissance, de son emprise sur l'environne-
ment, de sa capacit6 d'imposer ses intirets et ses d6cisions aux
autres' (pag. 483).

De overgang van de ene naar de andere historiciteit is in de optiek van
Touraine slechts mogelijk door middel van een interventie van de staat
die deze overgang stuurt en oplegt aan de klasseactoren. Naarmate de
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staat meer veroverend, heersend en andere samenlevingen uitbuitend is,
alsook een ongelijke exterieure ruil kan vestigen met andere landen
en/of buitenlandse onderwerping en concurrentie kan weerstaan dan zijn
de condities aanwezig dat in de verhouding tussen de klassenactoren de
leidend-verzet dimensie overheerst ten nadele van de heersend-defensief
dimensie.

'La domination extdrieure et la concurrence ouvrent les rap-
ports de classes et travaillent A dissocier un ordre social que
remettent en cause l'innovation et des formes d'activitd dcono-
mique qui se modernisent'  (pag. 483).

Hoe men het ook verder wendt of keert: historiciteitstransformatie is
altijd verbonden

'au r6le central de la domination. Ou bien elle nait de la rd-
volte contre une domination int6rieure et c'est l'action critique
qui provoque la mutation, ou bien elle nait d'une domination
excerc6e sur l'extdrieur par la socidtd considdrde (pag. 483).

Deze twee historische veranderingsprocessen zijn bovendien ook nog met
elkaar verbonden.

'C'est parce que certaine socidtds se transforment par innova-
tion que d'autres se transforment par rupture'  (pag. 483).

Dit omdat het eerste type samenleving het tweede type overheerst en
deze laatste in een positie van afhankelijkheid plaatst. De veroverende
samenlevingen worden zo de centrale dominante samenlevingen die ook
nog een gesloten heerschappijsysteem opleggen aan de afhankelijke lan-
den. Deze internationale onevenwichtigheid levert de dominante landen
niet alleen economische voordelen op (importeren van bronnen en moge-
lijkheden van economische groei) maar ook een sociaal voordeel in die
zin dat daarmee de klassenbetrekking in eigen land wordt opengehouden.
Dit werkt weer stimulerend op interne innovaties en moderniseringspro-
cessen.

Met deze vorm van 'handelingssociologische imperialismetheorie' wil
Touraine dus aangeven dat verandering in historiciteit op basis van in-
terne geleidelijke hervormingen en innovaties slechts mogelijk is op basis
van overheersing naar buiten toe. Vandaar ook de essenti6le rol van de
staat, die de vertegenwoordigende instantie bij uitstek is van deze
macht. Bij nader inzien is hiermee nog geen verklaring gegeven voor de
oorzaak van deze historiciteitsmutatie.

Er is uitsluitend een specifiek zicht geboden op de maatschappelijke
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condities, die al naargelang hun toestand de verschijning van de nieuwe
historiciteit doet plaatsvinden ofwel op basis van geweld en rupture
ofwel op basis van hervorming en innovatie. Het is juist op dit punt, dat
Touraine zeer vaag blijft en de antwoorden die hij in deze richting geeft
lijken toch weer te suggereren, dat in weerwil van eerdere uitlatingen,
de oorzaak van transformatie toch in interne omstandigheden moet wor-
den gezocht.

'La passage A une nouveau champ de'historicit6 suppose donc
l'apparition de nouvelles formes d'activit6, de nouvelles situa-
tions technologiques transformant l'environnement humain et la
nature' (pag. 484).

Ondanks de diachrone omwegen die Touraine bewandelt blijkt nu, dat de
historiciteitstransformatie zich alleen maar kan voordoen als er een
verandering in economische en technologische activiteiten plaatsvindt en
daarmee dus een verandering in maatschappelijke endogene factoren. Zo
wordt nu ook ineens gesteld:

'Parce que la socidt6 est un systdme, les rapports de classes et
le fonctionnement des institutions et des organisations peuvent
produire de nouvelles formes d'activit6 qui peuvent produire A
leur tour une nouvelle historicit6 qui 6tend son emprise sur la
pratique sociale A travers un nouveau systdme d'action histo-
rique et de nouveaux rapports de classes' (pag. 484).

Hoe dit zich verhoudt tot de eerdere stellige uitspraak dat klassenbe-
trekkingen niet in staat zijn om de historiciteit te veranderen is vol-
strekt onduidelijk. Het fundament onder het onderscheid tussen een
diachrone en synchrone analyse is daarmee in feite ook weggevallen. Het
enige nieuwe dat uit deze diachrone analyse voortkomt is, dat het een
en ander slechts kan geschieden met behulp van een vooral naar buiten
toe gerichte actieve interventie van de staat. Maar daarmee is nog niet
ontkend (en dit vormde toch de basisoverweging om met een andere op
verandering gerichte analyse te komen),  dat de oorzaak  van de historici-
teitstransformatie dan ook maar buiten de samenleving moet worden
gezocht. Alles in zijn nadere toelichting en uitwerking lijkt toch te
blijven suggereren dat dit niet het geval is.

Wat verder opvallend is, dat de relaties tussen staat en klassenbe-
trekkingen maar zeer vaag worden uitgewerkt. Werd oorspronkelijk ge-
suggereerd dat vanuit een toestand van de klassenbetrekkingen, in ter-
men van openheid en geslotenheid, de rol van de staat in het trans-
formatieproces wordt gedicteerd, naarmate de analyse vordert wordt de
staat als steeds autonomer ten opzichte van de klassenbetrekking gesi-
tueerd. Dan wordt uitdrukkelijk gesteld dat het de staat is die door zijn



234

optreden naar buiten toe de klassenbetrekkingen kan openhouden en
wordt de relatie tussen beide precies omgedraaid. Dit staat haaks op zijn
analyse over het politieke systeem in hetzelfde boek, waarin een typo-
logie van staatsvormen en staatsmacht wordt opgebouwd vanuit een toe-
stand in de klassenbetrekkingen. Het blijft vreemd dat deze essenti6le
relatie met name op het vlak van historiciteitstransformatie niet wordt
uitgewerkt. Deze ommissie zal Touraine ook zelf wel gevoeld hebben en
is mijns inziens de belangrijkste reden voor zijn latere herziening van
dit onderdeel.

Deze eerste analyse van de historiciteitstransformatie overziende blijft
het eveneens verbazend te moeten constateren dat waar de rol van de
staat zo overweldigend is, desondanks wordt gesteld dat de historiciteit
in haar finale fase van post-industrialisme geen zogeheten meta-sociale
elementen meer zou bevatten. Is de produktie van de samenleving wel
het produkt en het resultaat van sociaal handelen kan men zich onder-
hand gaan afvragen. Is het niet veel meer de boven-sociale logica van de
staat die de grenzen, mogelijkheden en uitwerkingen dicteert van de
historiciteit, waarbinnen de maatschappelijke actoren nog wat mutaties
mogen aanbrengen?

Moet de trits van culturele modellen niet met de staat worden aan-
gevuld in plaats van met kennis en wetenschap. Komt na de religie,
politiek, economie   niet de internationale politieke en internationale   eco-
nomische logica als de nieuwe meta-sociale garant van de samenleving
opduiken?

1.8.2. De tweede diachrone analyseversie

De diachrone analyse van historiciteitstransformatie wordt opnieuw ter
hand genomen in latere studies, zonder dat overigens de sleutelrol van
de staat wordt aangetast. Het grote verschil met de voorgaande analyse
is, dat er nu een onderscheid wordt gemaakt tussen produktiewijze en
ontwikkelingspatroon en dat de relaties tussen klassenbetrekkingen en
staat beter worden aangegeven.

Als invalshoek van deze nieuwe analyse wordt de stelling gehanteerd,
dat de industri6le samenleving haar eigen kenmerkende klassenbetrekking
kent noodzakelijk behorend bij dit type produktiesysteem. Of dit systeem
nu in private- of in publieke handen is doet aan het verschijnsel niets
af dat, volgens Touraine, de klassenbetrekkingen in beide maatschappe-
lijke stelsels als identiek moeten worden beschouwd.

'Mais les rapports de classes dans la sociatd industrielle n'ont
rien i voir avec les rapports de propridtd. L'organisation du
travail produit un accroissement de productivit6 et ce sont ceux
qui ddtiennent le pouvoir d'organiser qui prildvent ce profit: ils
sont la classe dirigeante. Peu importe que le groupe dirigeant
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soit un propri6taire individuel, une soci6t6 anonyme, une coop&
rative, une entreprise publique ou l'fitat lui-m6me. Il n'y a pas
de diffirence du point de vue de leur situation de classe entre
les ouvriers am6ricains et les ouvriers sovi6tiques (VeR pag.
134-135).

Het verschil tussen kapitalistische en andere maatschappelijke systemen
zit hem dan ook niet in de klassenbetrekkingen, maar komt voort uit de
specifieke wijze waarop de ontwikkeling of transformatie naar een indus-
tridle samenleving heeft plaatsgevonden. De industrialisatiemodellen wor-
den later meer veralgemeniseerd en onder de noemer gebracht van 'mo-
des de diveloppement: Dit impliceert, volgens Touraine, dat er in een
diachrone analyse een scherp onderscheid moet worden gemaakt tussen
produktiewijze en daarbij behorende klassenbetrekkingen en het ontwik-
kelingspatroon dat gevolgd is om deze produktiewijze te realiseren. Om
deze ontwikkelingspatronen te kunnen typeren is het dan ook nodig, dat
men zich van totaal andere concepten moet bedienen dan die van klasse

en dergelijke.

'Je parlerai A propos du d6veloppement non de classe dirigeante
mais d'Aite, groupe qui dirige un changement historique, non
de classe populaire mais de masse, gouvernde par 1'61ite dirige-
ante' (VeR, pag. 135).

Wie nu verwacht, dat op basis van een typologie van leidende elites een

typologie van ontwikkelingspatronen wordt geschilderd moet helaas wor-

den teleurgesteld. Het verschil met de benadering van Kerr, Dunlop c.s.,
zou dan nihil zijn geweest. Al ras blijkt, dat niet het concept elite het
brandpunt vormt van de diachrone analyse, maar dat dit voorbehouden

blijft aan de staat als de enige en echte hoofdagent achter een ontwik-
kelingspatroon.

'Parce qu'une sociatd forme un syst6me, le passage d'un systb
me & un autre suppose l'existence d'un agent particulier de
transformation historique et d'une logique d'action qui n'appar-

tiennent pas A la soci6t6, qui ne peuvent etre nomm6s que
1']ftat (VeR, pag. 136).

Het begrip elite wordt uitsluitend gehanteerd om blijkbaar die maat-
schappelijke groepen aan te duiden die de controle hebben over de
staatsmacht en daarmee in feite ook de macht om de historiciteit kwa-
litatief te veranderen. Dit hele idee is gebaseerd op de uiteindelijke

veronderstelling dat er in de realiteit een scheiding plaatsvindt tussen

leidende elites die de staatsmacht controleren en leidende klassen die de
controle hebben over het maatschappelijke en economische functioneren.
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Staatsmacht en staatscontrole vallen in deze opvatting dan ook niet per
se samen met klassemacht en klassenorde. De staat is niet per definitie
het verlengstuk van de leidende klasse zoals het Marxisme volgens Tou-
raine onterecht beweert.De scheiding tussen elite en klasse vloeit echter
noodzakelijkerwijs uit zijn analytisch model voort. Als de groepen die de
staatsmacht controleren zouden samenvallen met die, die het economisch
leven beheersen, zou het weinig zin hebben om de staat als aparte agent
voor historische transformatie op te voeren en dus ook om een onder-
scheid te maken tussen synchrone en diachrone analyse.

De meer inhoudelijke argumentatie die Touraine levert om het on-
derscheid tussen staatsmacht en klassemacht aannemelijk te maken is in
mijn ogen niet zo overtuigend. Daartoe voert hij ons onder meer terug
naar de diverse oorsprongen van de industriule of kapitalistische samen-
leving. Zo stelt hij, dat het in de geschiedenis van de industrieel-kapi-
talistische samenleving maar heel sporadisch is voorgenomen dat de staat
het verlengstuk vormde van de leidende klasse in casu de bourgeoisie.
Alleen voor wat betreft de U.S.A. en Groot-Brittanni6, de kapitalistische
landen bij uitstek, kan gesteld worden dat leidende klasse en leidende
elites als het ware samenvielen. Buiten deze twee landen is dit volgens
hem niet meer voorgekomen.

Binnen dit kader wordt onder meer gewezen op de voorbeelden van
Duitsland, Frankrijk en Japan, waar de staatsmacht in handen zou zijn
geweest van een andere elite dan de bourgeoisie (Junckers in Duitsland,
feodale heersers in Japan   etc.).   Het   is deze elite geweest   die   er  toch
voor gezorgd heeft dat het industrieel-kapitalisme zich in deze landen
sterk heeft kunnen ontplooien.

Wat geldt voor deze kapitalistische landen geldt nog in sterkere mate
voor landen die zich op andere dan kapitalistische principes hebben
ontwikkeld.

'Hors du lieu central du capitalisme ftat et classe dirigeante ne
se correspondent jamais' (VeR, pag.  138).

Nu moet meteen worden opgemerkt dat deze redenering in mijn ogen
alleen maar opgaat, als men ervan uitgaat, dat de leidende klasse in een
kapitalistische samenleving alleen maar de bourgeoisie kan zijn. Alleen
dan kan men volhouden dat leidende elites en leidende klasse niet be-
hoeven samen te vallen. Touraine geeft er zich blijkbaar geen rekenschap
van dat ook vertegenwoordigers uit de landadel en militaire aristocratie
zich kunnen opwerpen als de nieuwe leidinggevende economische klasse
en dat er zich ook in dit geval dan geen al te grote scheiding voordoet
tussen de elite die de staatsmacht controleert en de nieuwe leidende
economische klasse. De correspondentie tussen staatsmacht en klasse-
macht wordt niet echt doorbroken en blijft zo in wezen gehandhaafd
zoals bijvoorbeeld de geschiedenis van Japan en Duitsland ons geleerd



237

heeft. Het basisargument van waaruit Touraine zijn redenering opbouwt
en daarna zijn typologie van ontwikkelingspatronen en staatsinterventie-
typen, is dan ook gebaseerd op een nogal zeer enge definitie van wat
onder kapitalisme moet worden verstaan. Van kapitalisme kan blijkbaar
alleen maar gesproken worden als de leidende klasse met de bourgeoisie
kan worden geidentificeerd en het is uitsluitend op basis hiervan dat
Touraine een scheiding kan maken tussen staatsmacht en klassemacht.

Vervolgens valt in deze redenering nog op, dat steeds het kapitalisme
en niet het industrialisme als referentiepunt in het betoog wordt gehan-
teerd. Dit wekt af en toe sterk de indruk, dat de leidende klasse in de
industriiile samenleving sowieso de bourgeoisie is temeer omdat in andere
maatschappelijke systemen de leidende klasse nergens inhoudelijk door
hem wordt getypeerd.

Dit lijkt erop dat Touraine beweert, dat aangezien de staatsmacht in
andere systemen in andere handen is dan die van de bourgeoisie, hieruit
geconcludeerd kan worden dat er aldus geen scheiding bestaat tussen
staatsmacht en klassemacht. Maar is het kenmerkende van andere syste-
men juist niet dat daar nauwelijks een bourgeoisie bestaat als leidende
klasse maar dat deze klasse door andere groepen wordt opgevuld (bu-
reaucraten, nationalistische elites?). Het bewijs dat aldaar dus wel een
scheiding bestaat tussen klasse- en staatsmacht is dan ook niet zonder
meer geleverd en gaat zeker voor een land als de USSR niet op. Vandaar
mijn stelling dat het samenvallen van klasse- en staatsmacht eerder regel
is dan uitzondering. Dit onderscheid vormt in mijn ogen geen goede
invalshoek voor het aanbrengen van een verschil tussen kapitalistische
en socialistische landen aangezien in deze laatste landen eveneens geen
scheiding in staat en klassemacht te constateren valt.

Als verder nog bovendien blijkt dat de uiteindelijke typering van
ontwikkelingspatronen en staatsinterventietypen niet plaats vindt op een
nadere inhoudelijke typering van de verschillende elites vraagt men zich
wel af wat het nut is van dit onderscheid tussen klasse en elite. Zijn
typologie van liberale, contractuele en voluntaristische ontwikkelingspa-
tronen is dan ook niet gebaseerd op het onderscheid tussen klassen en
elites. Het is in wezen een andere versie van de aloude indeling of de
ontwikkeling plaatsvindt op initiatief van de staat of vanuit de markt, op
basis van centrale sturing of niet.

Op al de verschillende typologiedn die hieruit voortvloeien zullen we
niet verder ingaan, omdat zij verder geen nieuw licht werpen op de
manier waarop Touraine aankijkt tegen de historiciteitstransformatie en
de doorslaggevende rol van de staat hierin. Bovendien vervult deze dia-
chrone invalshoek en daarin plaatsvindende typering van sociale bewegin-
gen binnen een specifiek ontwikkelingspatroon en staatsinterventietype
geen   doorslaggevende   rol   in zijn onderzoek   (8). Hij geeft zelf liever  de
voorkeur aan een synchrone analyse.
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De rol van de staat mag dan wel zeer doorslaggevend zijn en alleen
maar lijken toe te nemen, daarmee wil nog niet gezegd zijn, dat de
samenleving de willoze uitvoerster is van de wil van de staat. Net zoals
de leidende klasse niet in staat is het hele maatschappelijke systeem
onder controle te brengen; zo geldt dit volgens Touraine ook voor de
staat.

'C'est pourquoi je maintiens le primat de l'analyse synchronique
et le r6le central des rapports de classes et des mouvements
sociaux (...), donc A l'action conflictuelle pour le contr6le social
d'un champ culturel, l'importance centrale qu'ils ne pouvaient
pas encore avoir dans la pensde marxiste et que leur refusent
ceux qui ne voient plus d'autre ennemi que 1'#,tat' (VeR, pag.
148).

Afgezien van dit argument willen we er echter ook op wijzen, dat uit
zijn constructie van typen van historische handelingssystemen eigenlijk
ook de noodzaak wegvalt om de diachrone analyse centraal te stellen. We
moeten dan in herinnering roepen, dat zijn formele schema en de daar-
binnen plaatsvindende rotatie van het historische handelingssysteem over
de elementen van het economisch systeem, slechts de mogelijkheid biedt
tot een viertal configuraties. De post-industridle historiciteit is de finale
fase en in de optiek van Touraine is er na deze historiciteit zelfs geen
andere meer mogelijk.

'La socidti post-industrielle est une socidtd post-historique. Il
existera encore une dvolution A lintirieur de ce type de soci6-
t63, mais les transformations pr6visibles de la science elle-mT-
me, par lequel j'ai caractdrisi la socidti programm6e. Il est
vrai que l'intervention de la science se ddvelopperont A l'int&
rieur du mod6le culturel, fondd sur la science elle-mTme, par
lequel j'ai caractdrisd la socidtd programm6e. Il est vrai que
l'intervention de la science est encore presque comp16tement
limitie au monde physique et que la pdriode qui s'ouvre sera
marquie surtout par la capacit6 d'intervention des sciences
biologiques, puis de l'ensemble des sciences de l'homme. Mais
plus ces interventions seront profondes et plus la soci6t6 agira
sur elle-meme, de sorte qu'il est possible de dire qu'elle se
installe dans la crdativitd historique (...). C'est en ce sens que
le triomphe de l'historiciti est aussi la fin de l'histoire' (pag.
129-130).

Aangezien met de komst van de post-industridle samenleving toch een
einde is gekomen aan de maatschappijevolutie, is dit een reden temeer
om zich bezig te houden met de synchrone analyse van deze samenleving.
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Bovendien doet de gelukkige ornstandigheid zich voor, dat zijn studie
vooral betrekking heeft op die (westerse) landen waarin de mate van
staatsinterventie relatief gesproken als niet al te groot moet worden
aangemerkt (geen al te scherpe scheiding tussen leidende klasse en lei-
dende staatselite). Het onderscheid tussen synchrone en diachrone  ana-
lyse is daardoor minder groot, omdat maatschappelijke vernieuwing en
modernisering dichter bij de macht en invloed van de klasseactoren zelf
ligt. Studie van het klassenhandelen en sociale bewegingen is daar van
meer importantie dan de relatie tussen deze beide instanties en de staat
als agent van transformatie. Om de nieuwe bewegingen van het post-
industrialisme bloot te leggen heeft Touraine nog een aparte onderzoeks-
methodiek ontwikkeld, die beschouwd kan worden als de praktijk van
deze synchrone theorie. Of zoals hijzelf formuleert deze methode is
'l'action d'une sociologie qui est elle-mdme une sociologie de l'action'
(VeR,  pag.   187).  Na een korte evaluatie  van deze 'sociologie de l'action'
zullen we dan ook op deze '1'action d'une sociologie' terugkomen.

1.9. De sociologie van conflictuele zelfproduktie: een paradox

In de introductie van dit hoofdstuk hebben we gewezen op de kenmer-
kende verschillen van deze nieuwe systematiseringspoging in vergelijking
met die zoals ondernomen in 'Sociologie de l'Action'. Nu is het moment
aangebroken na te gaan in hoeverre zijn sociologie van de conflictuele
zelfproduktie tegemoet komt aan de bezwaren die wij aan zijn eerste
proeve van historische handelingssociologie onderkend hebben. Al tijdens
de voorgaande bespreking hebben we tussen de regels door blijk gegeven
van een enkele kritiekpunten. Deze kunnen successievelijk alsvolgt wor-
den sarnengevat:
a. Allereerst hebben we gewezen op het feit dat in de poging de analy-

tische scheidslijn tussen actor en systeem op te heffen, bij Touraine
de neiging ontstaat begrippen afwisselend in systeemtheoretische en
handelingstheoretische termen te vatten. Ondanks zijn verzet tegen
bijvoorbeeld de voorstelling van de samenleving als een 'actor sui
generis', wordt door zijn bijzonder taalgebruik toch nadrukkelijk de
suggestie gewekt dat de samenleving wel als zodanig kan worden
opgevat met bovendien dezelfde kwaliteiten als een individuele actor.

b. De tegenspraak die te constateren valt in zijn argumentatie voor de
maatschappelijke en theoretische noodzaak van zijn benaderingswijze.
Zo wordt met een beroep op zijn theoretisch model van maatschap-
pelijke ontwikkeling andere sociologische benaderingswijzen verweten
achter te lopen bij het culturele voorstellingsvermogen dat de mo-
derne samenleving zich inmiddels zelf eigen heeft gemaakt. Tegelij-
kertijd wordt echter beweerd, dat dezelfde samenleving zich weer
onvoldoende van deze culturele beeldvorming ten aanzien van haar
eigen functioneren bewust is. De handelingssociologie stelt zichzelf de
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paradoxale en therapeutische opdracht de samenleving zich van haar
zelf geproduceerde, maar tevens toch weer verdrongen culturele model
bewust te maken.

c.  De onderbouwing van zijn inhoudelijke stelling, dat de samenleving in
haar geprogrammeerde fase over een cultureel model beschikt dat niet
langer op een of andere meta-sociale garant steunt, is in mijn ogen
niet overtuigend theoretisch onderbouwd. Voor een groot deel is dit
terug te voeren tot een zeer formalistische analytische uiteenrafeling
van het economisch systeem in vier hi6rarchisch geordende elementen.
Waarop deze hi6rarchie is gebaseerd wordt niet theoretisch beargu-
menteerd. Dit geldt eveneens voor de toedeling van deze vier consti-
tuerende elementen naar de bewegings- en ordecomponent van het
sociale handelen.

d. Het invoeren van een scheiding tussen historiciteit en het klasse-
handelen van actoren. Daarmee kenmerkt ook het analysemodel van
Touraine zich door een zeker dualisme, waarvan eerder werd gesteld
dat dit een onjuist methodisch vertrekpunt vormt. Om met zijn vo-
cabulaire te spreken, is het dan wel niet de 'triomf van het systeem
over de actor' maar van de triomfering van de historiciteit over het
handelen van klasseactoren.

Deze tegenspraak vloeit mijns inziens voort uit zijn gedrevenheid
eens en voor altijd af te rekenen met zgn. historistische c.q. lineair-
endogene evolutiemodellen van de samenleving. Zoals we hebben aan-
gegeven staat deze scheiding tussen historiciteit en klassehandelen in
contrast met zijn als circulair gedachte functioneringsmodel van de
samenleving. Hierin wordt tenslotte gesteld dat 'toestanden' van his-
toriciteit en 'toestanden' van handelen elkaar over en weer bepalen.
Vanuit deze methodische optiek komt het in mijn ogen onlogisch voor
het klassehandelen analytisch buiten het historisch handelingssysteem
te localiseren. Hierdoor wordt aan het klassehandelen geen potentie
toegekend dit systeem van binnenuit van aard en richting te doen
veranderen.

Dit klemt te meer als ons tevens wordt voorgehouden dat het
handelen van de samenleving ten opzichte van zichzelf steeds moet
worden opgevat als het handelen van klasseactoren. Aangezien het
handelen van de samenleving ten aanzien van haar eigen functioneren
synoniem is voor historiciteit is het niet juist deze historiciteit een-
zijdig als handelingsdeterminerend kader op te voeren voor dezelfde
klasseactoren en bijgevolg deze laatsten geen rol toe te kennen in de
historiciteitstransformatie.

e. Wat verder opvalt is dat Touraine de meest centrale noties van
waaruit hij zijn analytisch bouwwerk optuigt niet definitorisch con-
sistent ten opzichte van elkaar afbakent. Daarmee ontstaat ook on-
duidelijkheid over de preciese locatie van zijn begrippen in het analy-
semodel. Dit geldt met name voor de begrippen arbeid, economische
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activiteit (c.q. economisch systeem en sociaal (klasse)handelen. Zo
wordt economische activiteit synoniem geacht voor arbeid en het kan
zelfs ook weer gelijk worden gesteld met economisch systeem. Dit
laatste kan ook weer worden opgevat als het geheel van produktie-
krachten en de produktiewijze. Op andere plaaten verschijnt arbeid
weer in de hoedanigheid van historisch handelen dat weer synoniem
kan worden gesteld met klassehandelen en dit laatste zelfs weer met
sociale beweging. Ook hier kan vastgesteld worden dat handelings- en
systeembegrippen continue door elkaar worden gebruikt.

Verder is het opvallend dat de notie economisch systeem, als op-
volgster van het eertijds centrale begrip arbeid, niet langer als een
handelingsbegrip verschijnt, maar uitsluitend als objectieve anker-
plaats van accumulatie. Zo wijst Melucci er in dit verband terecht op,
dat het Touraineaanse onderscheid in accumulatietypen uitsluitend
gebaseerd is op wat er geaccumuleerd wordt zonder verwijzing naar
de wijze waarop dit gebeurt (9). Accumulatie verschijnt   zo   in   zijn
model als een economisch objectief feit en niet als een proces dat op
zichzelf als het produkt van sociale (klassenbetrekkingen) kan worden
beschouwd. Door deze typering van accumulatie sluipt er in het ana-
lysemodel een dualisme binnen tussen objectieve economische situatie
en het sociale handelen. Zoals we in de bespreking hebben opgemerkt
betekent dit in mijn ogen, dat de aard en inhoud van de historiciteit
uiteindelijk is terug te voeren tot een niet door de klasseactoren zelf
te controleren ontwikkeling van de materidle produktie-activiteit. In
dit verband kunnen we onder meer verwijzen naar de visuele voor-
stelling van zijn analysemodel waarin de aard van de historiciteit als
een eenzijdige weerspiegeling wordt voorgesteld van de economische
activiteit en niet van het sociale handelen (10). Hoewel marxistisch
geinspireerde commentatoren als Melucci en Vidal, Touraine een idea-
listische redeneertrant verwijten ben ik van mening dat zijn analyse-
model eerder de mogelijkheid openlaat van een latent economisch

determinisme (11).
f. Vervolgens hebben we kanttekeningen geplaatst bij de argumentatie

van Touraine ten aanzien van het fenomeen klassen en klassenbe-
trekkingen. Zijn stellingname is op dit punt zeer vormelijk en vaag.
Eenvoudig gesteld komt het hier op neer, dat accumulatie in zijn
ogen nu eenmaal altijd gepaard gaat met een onderscheid tussen een
sociale categorie die produceert en een categorie die de investeringen
stuurt. Zelfs wordt door hem het idee gelanceerd dat de klassentegen-
stelling zich zal intensiveren naarmate het accumulatieniveau zich op
een hoger economisch niveau beweegt. Deze uitspraak wordt gepo-
neerd zonder nadere theoretische verantwoording. Touraine blijft wat
dit betreft steken in de aanname dat de klassentegenstelling nu een-
maal een inherente dimensie is aan iedere samenleving. Het idee van
een klassenloze samenleving wijst hij dan ook als een utopie van de
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hand. Met Melucci zijn we van mening dat Touraine hiermee geen
theoretische verantwoording geeft voor de oorzaak van dit klassen-
conflict (12). De reden van het klassenconflict vindt bij Touraine
hoogstens een filosofische en abstracte onderbouwing welke uiteinde-
lijk te herleiden is tot zijn algemene definitie van arbeid als creatie
en controle. De scheiding tussen creatieve produktie en controle van
de produktie wordt zo als een abstracte wetmatigheid geponeerd. Het
klassenconflict verschijnt zo als een aan arbeid inherente natuurlijke
realiteit. Uiteindelijk, zo weet Melucci aan te tonen, wordt het klas-
senconflict verklaard uit een aangeboren wil van de arbeiders tot
controle van hun arbeid en uit de natuurlijke roep tot leiding over de
produktie van de superieure klasse (13).

Een dergelijke onderbouwing schiet in mijn ogen dan ook tekort
als het erom gaat van daaruit het marxistische klassebegrip onder
vuur te nemen.In tegenstelling tot de Touraineaaanse benadering
wordt ondanks alle andere tekortkomingen daarin wel uitdrukkelijk
beklemtoond dat het klassenconflict niet een natuurlijke essentie van
de arbeid vormt maar het produkt is van specifieke historisch-varia-
bele maatschappelijke condities.

g. Tenslotte hebben we commentaar geleverd op het onderscheid tussen
synchrone en diachrone analyse. Hierbij  is  het ons niet  te doen om te
ontkennen dat een dergelijk onderscheid niet zinvol khn zijn. Waar
we vooral op gewezen hebben is dat een dergelijk onderscheid na-
tuurlijk niet tot een tegengestelde onderbouwing van het historici-
teitsconcept mag leiden. Op synchroon niveau wordt de historiciteit
als een maatschappelijk endogene capaciteit opgevoerd en wordt de
circulariteit beklemtoond tussen economische praktijk en het niveau
en de aard van historiciteit. Op diachroon niveau echter, in de ana-
lyse van de overgang van de ene naar de andere historiciteit wordt
deze circulariteit doorgeknipt en ons voorgehouden dat de historici-
teitstransformatie uiteindelijk in maatschappelijk exogene factoren
wortelt en in gang wordt gezet door een bovenmaatschappelijke actor
namelijk de staat.

De methodische grondslag van het historiciteitsconcept komt daar-
mee haaks te staan op de theorie van historiciteitstransformatie.
Dit brengt ons tot de slotsom, dat een analysemodel bedoeld als te-
genwicht voor die benaderingen waarin de maatschappijevolutie ver-
klaard wordt ofwel uit non-sociale determinismen ofwel uit een aan-
passing aan veranderingen in de omgeving, uiteindelijk toch tot een-
zelfde uitkomst voert. De theorie van conflictuele zelfproduktie van
de samenleving door zichzelf mondt uit in het postulaat dat wanneer
het gaat om de meest essentilile maatschappijtransformatie (de over-
gang van het ene naar het andere type) de samenleving zelf niet
langer in staat is dit op eigen kracht te bewerkstelligen. Dit in weer-
wil van zijn opvatting dat historiciteit, als capaciteit van de samenle-
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ving ten opzichte van zichzelf te handelen, juist het meest kenmer-
kende aspect van de menselijke samenleving blootlegt. Historiciteit is
gebaseerd, zo wordt ons in de introductie van dit concept voorgehou-
den, op het afstand kunnen nemen van het eigen functioneren. Het is
'travail sur le travail' d.w.z. door middel van arbeid kunnen inwerken
op het bestaande en daarmee toch, zou men denken een capaciteit om
vanuit het bestaande iets kwalitatiefs nieuws te kunnen produceren.

Vanuit deze optiek komt het me vreemd voor de verklaring van de
historiciteitstransformatie te baseren op een ontkenning dat sociale
actoren door hun identificatie met het bestaande niet iets kwalitatiefs
nieuws kunnen produceren. Als deze capaciteit niet in het menselijke
handelen verborgen zit wat heeft het dan nog voor zin het idee te
omhelzen dat de mensen hun eigen geschiedenis maken. Blijkbaar gaat
dit idee toch weer niet zover dat de mensen hun eigen maatschappij-
geschiedenis kunnen bepalen. Dat zijn circulaire analysemodel geen
allesbepalende oorzaak aan kan geven behoeft niet noodzakelijkerwijs,
zo  hebben  we ook opgemerkt, te leiden  tot het standpunt  dat  Tou-
raine in zijn diachrone analyse gaat innemen.

Deze kritiekpunten samenvattend zijn we van oordeel dat zijn analyse-
model van conflictuele zelfproduktie voor een deel gebukt gaat onder
dezelfde inconsistenties zoals we die naar mijn mening in Sociologie de
l'Action hebben aangetroffen. Ook in deze benadering wordt geen be-
vredigende oplossing geboden voor de spanningen die voortvloeien uit
zijn pogingen om theorie en methode, subject en object, historicisme en
historiciteit met elkaar in din benadering te verenigen, c.q. op te heffen.
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HOOFDSTUK 2

ONDERZOEK ALS INTERVENTIE IN HET HISTORISCH HANDELEN

2.1. Interventie: methode en praxis

In al zijn studies tot nu toe, betitelt Touraine zijn benadering steevast
als een 'dimarche' of als een specifieke methode zonder echter de ins-
trumenten en technieken aan te geven die deze bijzondere methode ken-
merkt. Het empirisch onderzoek dat hij vanuit zijn handelingssociologisch
perspectief heeft verricht, steunt volledig op traditioneel positivistische
onderzoeksmethoden als enqu6te, interview, casestudie etc. Pas nu lost
Touraine de belofte in zijn benadering te voorzien van een eigen metho-
disch-technisch instrumentarium. Tenslotte - zo merkt hij mogelijk als
lichte vorm van zelfkritiek op - hebben we nu zo langzamerhand wel
genoeg van wat sociologen allemaal denken en wordt het onderhand tijd
concreet aan te geven wat ze in feite doen.

'Nous sommes un peu lassds d'apprendre ce que les sociologues
pensent; nous leur demandons ce qu'ils font' (VeR, pag. 181).

Wanneer men de pretentie heeft om met een theoretische benadering de
meest centrale gebieden van het maatschappelijk leven te vatten, moet
men volgens hem ook een methode kunnen aangeven met behulp waarvan
deze bestudeerd kunnen worden. We merken meteen op, dat Touraine een
methode blijkbaar niet beschouwt als een neutraal instrument dat vanuit
verschillende benaderingen kan warden ingezet.

'On ne choisit pas une mithode. Chacune suppose une idde sur
la nature des faites consid6r6s' (VeR, pag.182).

Dit impliceert, dat zijn onderzoeksmethodiek zo nauw met zijn theore-
tische benadering verbonden wordt geacht, dat zij daarbuiten alle gel-
digheid zou verliezen. Vervolgens - en dit is van veel meer gewicht-
ontwikkelt Touraine een onderzoeksmethodiek als behorend bij een spe-
cifieke theoretische benadering zonder dat deze theorie, om het zo te
stellen, eerst 'onderzoeksrijp' is gemaakt in termen van toetsbare hypo-
thesen, operationaliseerbare begrippen en dergelijke meer. Ongeacht het
oordeel over deze methode als zodanig en de daarmee verworven resulta-
ten kan de geldigheid van deze theorie daardoor niet echt ter discussie
worden gesteld.
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Het argument om met een eigen aangepaste onderzoeksmethodiek te
komen, stoelt met name op de overweging, dat alle andere methoden van
enquete tot historisch bronnenonderzoek, niet in staat zouden zijn om
het 'produktieve', situatiebepalende aspect van het collectieve handelen
te belichten. Zijn analyse-object betreft de sociale betrekkingen, waarbij
deze niet worden bezien als de neerslag van een zogenaamde objectieve
situatie, maar als constituerend voor deze situatie. Op het 'hoogste'
niveau hebben deze sociale betrekkingen het karakter van antagonistische
klassenverhoudingen die binnen een gegeven historiciteit de maatschappij
produceren. Dit produktieve aspect van het sociale handelen moet vol-
gens hem ook in een onderzoeksmethode volledig tot zijn recht kunnen
komen, temeer daar de traditionele methoden het handelen registreren
als een antwoord op een situatie en volledig uit een situatie willen ver-
klaren.

'Le probldme qui se pose aux chercheurs est donc: comment
passer de l'ordre des riponses A l'ordre du questionnement? Je
comprends que certains pr6ferent en rester A 1'6tude des r6pon-
ses (...).  Mais je prdfdre tenter de remonter de la consomma-
tion de la situation & sa production. Les ouvriers au travail
rdpondent A leur situation par des opinions et des attitudes,
mais je crois qu'ils contribuent aussi A produire cette situation
par leur conscience de classe et leur action syndicale; je crois
de plus que ce sont les rapports de classes et les enjeux cultu-
rels qui permettent de comprendre la situation de travail et par
consiquent les attitudes de travail. Si on itudie des opinions,
on recourt A l'enqu6te; si on veut atteindre la conscience de
classe l'enquete est trds insuffisante, je le sais d'expirience.
Car ce qui compte est le mouvement de rdmontie de la riponse
au questionnement' (1).

Nu moet meteen worden opgemerkt dat Touraine erkent dat het in een
empirisch onderzoek 'opstijgen' naar het niveau van 'questionnement',
d.w.z. in zijn geval naar het niveau van klassenbetrekkingen en histori-
citeit, een zeer moeilijke aangelegenheid vormt. Allereerst zijn deze
betrekkingen niet direct zichtbaar, toegedekt als zij zijn door de orde
en heerschappij van de superieure klasse. Vervolgens staan deze betrek-
kingen onder een sterke ideologische rationalisatie van beide klassen,
waardoor de sociologische onderzoeker de kans loopt zijn onpartijdigheid
te verliezen en tot ideoloog van 66n van beide kampen te worden. De
methodiek moet dan ook in staat zijn om de zgn. onzichtbaarheid van de
klassenbetrekking in de druk van ideologielin te weerstaan en te over-
winnen.

Ten einde dit te realiseren dient men de blik te richten op de anta-
gonistische betrekking waarin de actoren zich gezamenlijk bevinden en
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waar de actoren zelf geen helder zicht op hebben. Aangezien de pro-
duktieve sociale betrekkingen zich niet direct uit de categorie6n van de
sociale praktijk en uit het bewustzijn van de actoren laten afleiden, kan
het sociologisch onderzoek zich niet tevreden stellen met een registre-
rende onderzoeksmethodiek.   Om de sociale betrekking verborgen achter
de sociale praktijk en gerationaliseerd aanwezig in de ideologie van
actoren te openbaren, noodzaakt dit volgens Touraine een actieve inter-
ventie van de kant van de socioloog. Vandaar zijn naamgeving van zijn
onderzoeksmethodiek als 'intervention sociologique'. Deze wordt door hem
in algemeen neutrale termen omschreven als

'action du sociologue pour faire apparaitre les rapports sociaux
et en faire l'objet principal de l'analyse'  (VeR, pag.  182).

Vanwege de praktische onmogelijkheid om dit 'objet principal', dat wil
zeggen het klassenconflict en de sociale bewegingen 'en acte' te bestu-
deren (conflicten zijn nu eenmaal niet zo maar vodr het onderzoek af-
roepbaar), dient er een onderzoekssituatie gecre*erd te worden, waarin
de (sociologische) aard van dit conflict wordt weerspiegeld. Volgens
Touraine is het mogelijk om de essentie van het conflict dat zich op
macro-niveau afspeelt te bestuderen door middel van een nabootsing in
een kleine groep van actoren die aan dit conflict hebben deelgenomen of
er nog steeds aan deelnemen. Daarbij gaat zijn belangstelling in eerste
instantie uit naar de sociale bewegingen van de populaire klasse, omdat
hun verzet de sociologische aard van het klassenconflict naar voren doet
komen en tevens de deken van rust en orde opgelegd door de superieure
klasse aan de sociale betrekkingen doet wegvallen.

'Il faut faire apparaitre les rapports sociaux cachis par le
r6seau des pratiques organisdes et sanctionnies. Comment y
parvenir? Si on admet qu'ils sont recouverts par l'ordre et la
domination, il faut faire appel d'abord A ce qui est domind et
soumis A l'ordre, & ce qui proteste et & ce qui est exclu' (VeR
pag. 181-182).

In het voorgaande hebben we beklemtoond, dat zijn 'intervention socio-
logique' in eerste instantie bedoeld is als een proeve van een nieuwe
methodiek.  Dit wekt de suggestie dat deze nieuwe methode uitsluitend op
zijn technische merites moet worden beoordeeld. In de evaluatie zouden
we ons dan kunnen beperken tot de vraag in hoeverre dit instrument in
vergelijking met andere beter de methodologische toetsen van betrouw-
baarheid, validiteit en generaliseerbaarheid kan doorstaan. Touraine heeft
echter met deze onderzoeksmethodiek een meer pretentieuze doelstelling
voor ogen, die de grenzen van technische instrumentaliteit verre over-
schrijdt. Zo merkt hij op, dat zijn methodiek eigenlijk niet zo zeer
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bedoeld is om empirische data te verzamelen binnen het kader van zijn
speurtocht naar de kenmerkende post-industri6le sociale beweging.

'Le but de l'intervention n'est pas de fournir aux chercheurs
des informations sur une lutte sociale plus compldtes et plus
vivantes que celles qu'il pourrait obtenir en consultant des
documents historiques ou en menant des entretiens individuels
ou collectifs. Elle n'est pas une procddure particulidre de re-
cueil des donndes' (VeR, pag. 234).

Neen, aan zijn empirisch veldwerk wordt veel meer een praxiologische of
zo men wil therapeutische betekenis toegekend, zowel op het niveau van
de bestudeerde sociale bewegingen als zelfs op het nog verder liggend
niveau van de samenleving in haar totaliteit. Onderstaande citaten mogen
in dit verband voldoende voor zichzelf spreken.

'L'intervention sociologique (...) s'adresse & des militants de
mouvements sociaux et a pour objectif d'dlever leur capaciti
d'action historique, donc la force et le niveau de leur luttes'
(VeR,  pag.   188). Een stukje verder lezen  we:   'Il  faut  dire  net-

tement que ces travaux souhaitent contribuer au d6veloppement
des mouvements sociaux   ( . . . ) Mais notre objectif  est   bien   de
permettre A une socidtd de vivre au plus haute niveau d'action
historique possible au lieu de traverser en aveugle les crises et

les conflicts' (VeR, pag.  192).

Als we het een en ander goed interpreteren is zijn onderzoeksprogramma
er dus op uit, via een bijdrage aan de verhoging van de handelingscapa-

citeit van een aantal daartoe geselecteerde protestgroepen uiteindelijk de
historiciteit van de samenleving zelf op een hoger plan te brengen. De
term interventie heeft bij Touraine behalve een neutraal instrumentele

betekenis, een zeer uitgesproken therapeutische inhoud. Het is daarmee
welhaast een sociologisch variant van de psycho-analyse: een socio-ana-

lyse, waarbij niet de individuele persoon, maar de samenleving op de
canap6 ligt. Gezien de vergelijking met de psycho-therapie, die overigens
door Touraine zelf wordt gemaakt, is het niet vreemd dat dit Amiot in
zijn commentaar op de werkwijze van Touraine uiteindelijk tot de ver-
zuchting zal brengen: 'Touraine est-il le Charcot ou le Freud de la so-
ciologie?' (2)

Het is deze vermenging van doelstellingen die de beoordeling van
deze onderzoekspraktijk niet kan doen beperken tot het vraagstuk van
methodologische betrouwbaarheid. Te meer daar diverse opmerkingen van
hemzelf juist trachten het kennisverzamelende aspect van deze methode
op de achtergrond te plaatsen. Naarmate men verder vordert in de uitleg
van zijn methodiek komt het praxiologische aspect dan ook steeds ster-
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ker naar voren. De theorie zelf staat dan ook niet meer ter discussie en
men kan zich af en toe niet aan de indruk onttrekken dat Touraine met
zijn sociologische interventie er voor wil gaan zorgen dat de samenleving
zich volgens zijn theoretische inzichten gaat gedragen! De poging om
zijn theorie van een eigen methodiek te voorzien schiet zo zijn doel
voorbij en loopt het gevaar een instrumentarium van een 'zelfverwerke-
lijkende theorie' te worden.

2.2. Interventiestadia

De onderzoeksmethodiek is gebaseerd op het bij elkaar brengen van
enkele actieve deelnemers aan een conflict die door middel van onder-

liggende discussies en door middel van confrontatie met 'interlocuteurs'
gedwongen worden na te denken over hun activiteiten. Daarna worden de
deelnemers blootgesteld aan de theoretische inzichten van de socioloog-
onderzoeker met als doel de potentilile aard van de inzet en de sociale
betrekking waarbinnen dit conflict zich voordoet te openbaren. Daartoe
presenteert de onderzoeker onder meer aan de historische handelingsso-
ciologie ontleende hypothesen, waarbij de militanten met name worden
verzocht na te gaan inhoeverre zij hun acties herkennen als de uiting
van een sociale beweging. Aldus theoretisch gelouterd breekt voor hen
dan de fase van post-interventie of 'sociologie permanente' aan: met de
nieuw verworven inzichten wordt van hen verwacht dat zij op hun beurt
gaan interveni6ren in de praktijk van de protestbeweging in kwestie. Dit
hele procddi is opgezet om de interventiegroep een aantal fasen te laten
doorlopen resp. benoemd als 'groupe-tdmoin, groupe-figure, groupe d'auto
analyse et groupe mixte dinterprdtation: De gewenste uitkomst is, dat
de groep naarmate het interventieproces vordert steeds meer afstand
gaat nemen van haar alledaagse conflictpraktijk en haar handelen gaat
interpreteren vanuit de optiek van de Touraineaanse handelingssociologie.
Het hoogtepunt in dit proces vormt de presentatie van de hypothese van
de sociale beweging gewikkeld in een historische strijd om de maats-
chappelijke vertaling van de historiciteit. Van de zijde van de deelne-
mers moet dit uiteindelijk resulteren in het beantwoorden van de vraag:
'Qu'y-a-t-il de mouvement social dans cette action' (VeR, pag. 187). Elke
stap die de groep afiegt in de richting van beantwoording van deze
theoretische vraag wordt door Touraine omschreven als 'flexion': vrij te
vertalen als zwenking in de richting van het gewenste doel. We zullen in
het kort de belangrijkste fasen van dit interventieproces weergeven.

Groupe-timoin
Nadat de onderzoekers een conflictveld hebben geselecteerd, waarvan zij
bevroeden dat zich hier wel eens een sociale beweging in kan schuil-
houden, wordt contact gezocht met activisten die aan dit conflict deel-
nemen. Zij worden verzocht zitting te nemen in door de socioloog-on-
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derzoeker geleide groepsbijeenkomsten van plusminus 15 personen, gedu-
rende een periode van ongeveer drie maanden en waarvan de bijeenkom-
sten merendeels in de weekenden plaatsvinden. Doelbewust is gekozen
voor gewone militanten (dat wil zeggen geen leiders of alleen maar sym-
pathisanten) aangezien zij zowel concrete ervaring hebben met de strijd
als in staat worden geacht hun inzichten in de beweging verder te laten
doorwerken. Zij zitten daar verder niet als vertegenwoordiger van een
bepaalde organisatie en in de samenstelling moeten zoveel mogelijk de
verschillende stromingen en fracties van de beweging tot uiting komen.
De eerste sessies met deze deelnemers beperken zich hoofdzakelijk tot
onderlinge discussies waarin het uitwisselen van onderlinge ervaringen en
standpunten centraal staat. De bedoeling hiervan is te komen tot de
ontwikkeling van een gemeenschappelijke identiteit. In deze fase functio-
neert de groep als een groupe-tdmoin: een groep die getuigenis aflegt
van het eigen handelen en aldus doende tegemoet komt aan din van
volgens de theorie van de sociale beweging noodzakelijke vereisten, nl.
het identiteitsprincipe.

Groupe-figure
In  deze fase wordt eraan gewerkt,  dat de gebeurtenissen  die  zich  in  de
groep afspelen, zoveel mogelijk een weerspiegeling vormen van de pro-
blemen van de beweging zelf. De meer persoonlijk gekleurde ervaringen
moeten worden ingeruild voor die welke algemeen geldend zijn voor de
sociale beweging. In de discussies moeten zich de stromingen en debatten
van de beweging zelf manifesteren. Dit wordt onder meer gerealiseerd
door een confrontatie met 'interlocuteurs', waaronder met name de te-
genstanders van de beweging. In deze fase wordt het andere kenmer-
kende principe van de sociale beweging beklemtoond namelijk het oppo-
sitieprincipe. In de confrontatie met tegenstanders wordt de groep ge-
dwongen kennis te nemen van de opvattingen van de opponent in het
conflict en daarmee wordt de eigen ideologische identiteit opnieuw ter
discussie gesteld. De confrontatie stimuleert een discussie over doelstel-
ling en strategie en is een eerste stap in het proces om de eigen ratio-
nalisering en ideologie te nuanceren en de blik te verruimen van actie
naar die van sociale betrekking en handelingsveld.

Grouped'autoanalyse
Tot nu toe is het groepsproces opgezet vanuit het identiteits- en opposi-
tieprincipe van de sociale beweging en zijn de eerste stappen (flexions)
gezet om de ideologische kluisters van de groep te doorbreken. De rol
van de onderzoeker is daarbij indirect en kan het beste omschreven
worden als die van begeleider en procesbewaker. De derde en meest
beslissende fase stelt het totaliteitsprincipe in het middelpunt d.w.z. de
gemeenschappelijke inzet van het conflict zowel van opponenten als van
de beweging. Het is hier dat de onderzoeker zeer direct intervenieert en
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de groep stuurt naar een analyse van het eigen handelen volgens de
interpretatiecategorieiin van de historische handelingssociologie. Dit ge-
beurt door middel van een presentatie door de onderzoeker van diverse
hypothesen over het karakter en de aard van de sociale strijd in kwes-
tie. Daarbij wordt de aandacht gericht op '1'hypothdse la plus favorable'
(VeR, pag. 219) waarin het conflict wordt voorgesteld als de uiting van
din centrale beweging. Was de groep tot nu toe verdeeld over de bete-
kenis van de strijd: nu wordt door het centraal stellen van 66n beteke-
nis, welke in de woorden van Touraine de superieure en hoogste vorm
van conflict belichaamd, aan de groep de vraag voorgelegd inhoeverre
deze these als uitgangspunt voor het begrijpen van het handelen kan
functioneren. In termen van 'flexion' wordt deze fase betiteld als
'conversion': de omslag van het concrete niveau van strijd, actie en
ideologie naar het niveau van analyse van het eigen handelen. Hoewel
Touraine zich verzet tegen de religieuze connotaties die deze term op-
roept mag het wat ons betreft best met 'bekering' worden vertaald. Het
is hier tenslotte waar de bekering van de groep plaatsvindt tot het
handelingssociologische perspectief. Deze 'conversion' kan wel of niet
slagen in die zin dat de groep dit interpretatieschema kan afwijzen en
volharden in haar eigen ideologische stellingname. Wanneer deze omme-
zwaai van actie naar analyse lukt wordt de groep in staat geacht de
verschillende aan de theorie ontleende betekenissen van het conflict te
beoordelen en antwoord te geven op de vraag inhoeverre het een prote-
sthandeling, een politieke pressie, een verzet tegen uitsluiting of inder-
daad de manifestatie van een bredere sociale beweging is. De onderzoe-
ker vraagt de groep net zo lang met deze analyse door te gaan tot er
een duidelijk coherent antwoord is op deze vraagstelling.

Groupe mixte d'interpritation
Nu de groep door middel van deze zelf-analyse een helder beeld heeft
gekregen van haar conflict en weet of ze al dan niet een onderdeel
vormt van een sociale beweging, breekt de fase van 're-flexion' aan.
Zowel onderzoeker als deelnemers nemen samen het hele groepsgebeuren
nog eens door en de conclusies van de onderzoeker en de groep worden
naast elkaar gelegd en onderling besproken. Dit vormt dan weer de over-
gang naar de post-interventiefase. Verwacht wordt dat de militanten de
resultaten van de sociologische interventie in bredere kring verspreiden
en dat deze zo geincorporeerd worden in de ideologie van de beweging.
De ervaringen van de militanten worden weer opnieuw met de onderzoe-
kers besproken, hetgeen aanleiding kan geven tot het aanpassen van de
hypothesen en het interpreteren van nieuwe problemen en situaties.
Aldus ontstaat er een tweebaansverkeer tussen analyse en actie, welke
niet alleen vruchtbaar wordt geacht voor de theorie van de sociale be-
weging, maar eveneens voor de sociale beweging zelf. Zij verwerft daar-
door de mogelijkheid
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'd'agir A partir d'une image de plus en plus claire d'eux-mTmes,
de leur adversaires et du champ de leurs conflits' (VeR, pag.
232).

2.3.  De onderzoeker: profeet, verloskundige in verdediger van demo-
cratische waarden

Een van de bijzondere karakteristieken van deze methode is de zeer
nauwe verbinding tussen de analyse van het handelen van de groep zelf
en de interventie van de socioloog op basis van theoretische hypothesen.
Dit impliceert, dat deze methodiek balanceert op het snijvlak van identi-
ficatie met de groep en afstandelijke wetenschappelijke analyse. Vooral
de onderzoeker bevindt zich in een nogal kwetsbare positie, omdat vol-
gens Touraine, zowel te veel als te weinig identificatie met de groep het
interventieproces doet mislukken. Daarnaast heeft de onderzoeker ook
nog een dubbele rol: aan de ene kant moet hij de groep in haar analyse
begeleiden en deel hebben aan het groepsgebeuren, aan de andere kant is
hij ook degene die in de fase van 'conversion' het initiatief neemt en de
groep een bepaald beeld van haar strijd presenteert. Volgens Touraine
kan de spanning, die hieruit voortvloeit, voldoende worden opgelost door
de dubbele onderzoeksrol te verdelen over twee aparte personen, waarbij
de spanning die dan tussen beide rollen optreedt zelf weer als onder-
zoeksinstrument kan worden gehanteerd. Zo neemt de ene de taak op
zich van 'interprdte', vertolker van de groep, die zich sterk met de
groep identificeert en ervoor dient te waken dat er geen al te grote
breuk ontstaat met de ervaringen van het reile conflict en de activi-
teiten van de groep binnen het interventieproces. De andere rol wordt
vertegenwoordigd door '1'analyste', die de wetenschappelijke analyse voor
zijn rekening neemt. Deze twee onderzoekers oefenen een tegengestelde
druk op de groep uit, waarbij de richting van deze druk afhankelijk
wordt gesteld van de aard van het conflict onder studie. Deze roldiffe-
rentiatie en de mate van spanning die tussen beide onderzoekers tijdens
de interventie optreedt, is volgens Touraine op zich een indicator om de
sociologische aard van het conflict te interpreteren.

'Cette diffirenciation des deux fonctions est d'autant plus
marqude  que  l'action  est  plus  dloignde du mouvement social
qu'elle peut porter en elle. Si cet dloignement dtait total, il ne
pourrait plus y avoir de communication entre les deux cherc-
heurs et la crise qui se produirait A lintirieur de 1'6quipe de
recherche serait une bonne indication de l'absence de mouve-
ment social dans la lutte. Inversement, si une action est forte-
ment chargie de mouvement social, les deux chercheurs peuvent
travailler cote A cote et linterprdte peut prendre une part
directe et importante A la conversion' (RdA, pag. 210).
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Voor een goed begrip moet gesteld worden dat hoewel beide onderzoe-
kers zich zeer onderscheiden naar de groep toe opstellen, zij desondanks
alle twee de theoretische zaak van de sociale beweging zeer zijn toeged-
aan. Dit plaatst hen in de ogen van Touraine ten alle tijde toch op
zekere afstand met de groep en verhindert dat zij zo maar tot een van
de deelnemers in de groep worden. De onderzoeker is hoe dan ook 'ni un
observateur, ni un acteur; il est un timoin du mouvement' (VeR, pag.
245).  Op het 'moment supr6me' van de interventie vervult deze onderzoe-
ker in de dramatische bewoordingen van Touraine zowel de rol van een
verloskundige als van een profeet.

'Il n'expose pas seulement ses id6es; il s'efforce d'accoucher le
groupe du mouvement qu'il porte en lui. Le groupe doit 6tre a
ce moment compl*tement ddcentrd par rapport A lui-meme,
entraind par la recherche du mouvement, par le r6le historique
qui  peut   etre  le  sien'   (VeR,  pag.   245). 'Le chercheur  sait  avec
humilit6 qu'il n'est pas un acteur mais au moment central de
l'intervention il est un prophdte. Il n'appelle pas le groupe h
venir vers lui mais A aller vers ce qu'il annonce et qu'il ne
possdde pas, vers le mouvement dont il ne sera jamais le guide'
(VeR, pag. 246).

De mate waarin de onderzoeker zijn verloskundige en profetische rol
moet vervullen wordt afhankelijk gesteld van de aard van het bestu-
deerde conflict. Wanneer de gevoerde strijd zeer dicht bij die van een
sociale beweging staat kan de interventie beperkt blijven. De 'analyste'
krijgt dan meer de taak van criticaster op het idee van sociale beweging
'pour detacher les significations de la lutte secondaires de sa significa-
tion principale', terwijl de interprete' zich meer met de idee van de
sociale beweging vereenzelvigd. In het geval echter dat het conflict zeer
ver verwijderd is van een sociale beweging is de rol van de onderzoekers
totaal anders. De groep zit dan volgens hem opgesloten in zeer beperkte
eisen en visies. Deze zijn vaak niet meer dan een primitief en primair
verzet tegen de maatschappelijke orde. In deze als perifeer afgeschil-
derde vorm van conflict verliest de actor zijn handelingscapaciteit. De
samenleving wordt waargenomen als een ding of een rigide orde waarte-
gen de actor 'oppose son subjectivit6, son d6sir de libert6, d'expression
d'appartenance'   (VeR,  pag.   245). De botsing tussen een zogenaamd  ob-
jectief obstakel en de druk van een subjectieve behoefte versterkt de
actor in zijn vervreemding. In deze situatie is het de rol van de 'ana-
lyste' de 'tirer le groupe vers l'action possible, de lui donner l'espoir et
le ddsir d'une mouvement', terwijl de 'interpr6te' 'se soucie surtout de
maintenir l'existence du groupe menacde par les contradictions de la
lutte elle-meme' (VeR, pag. 245).
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Ondanks deze roldifferentiatie en de poging om de spanning tussen beide
rollen tot een onderzoeksinstrument om te bouwen vraagt Touraine zich
overigens nog wel af:
-  inhoeverre de inzichten en resultaten niet teveel afhankelijk worden

gesteld van de specifieke kenmerken van een kleine groep
-  inhoeverre de onderzoekers niet een dermate overwicht hebben op het

groepsgebeuren dat hun inzichten en hypothesen de analyse van de
groepvolledig domineren en het resultaat eigenlijk al bij voorbaat
vaststaat.

De eerste vraag heeft betrekking op het aspect of een sociale beweging
wel bestudeerd kan worden op het niveau van een kleine experimentele
groep.

Volgens Touraine   is   dit   zeer wel mogelijk, omdat   in de realiteit   een
beweging ook is opgebouwd uit kleine onderdelen en eenheden als cellen,
kaders, afdelingen etc. Daarnaast ziet hij zichzelf voortborduren op een
reeds lang bestaande sociaal-wetenschappelijke traditie zoals o.a. door
Moreno en Lewin opgebouwd, die met behulp van kleine groepen inzich-
ten hebben ontwikkeld die de reikwijdte van dit onderzoeksniveau verre
overschrijden. Om zich toch te wapenen tegen het feit dat het onder-
zoek teveel afhankelijk wordt gesteld van de specifieke interpersoonlijke
samenstelling en regionale c.q. lokale karakter van een enkele groep
wordt het onderzoek tegelijkertijd gehouden in twee of meerdere groe-
pen. Deze groepen werken onafhankelijk van elkaar en de resultaten
ervan worden op het einde van het interventieproces uitgewisseld en
onderling besproken.

Wat het tweede probleem betreft, is de onderzoeksmethodiek volgens
zijn visie zodanig opgezet dat zich dit niet kan voordoen. De analyse die
de groep zelf doet en de wetenschappelijke analyse zijn twee van elkaar
onafhankelijke processen. De onderzoeker beperkt zich tot het voorleg-
gen van de hypothesen die dan door de groep zelfstandig worden bedis-
cussieerd. Essentieel daarbij is niet dat de groep de hypothese al dan
niet overneemt maar het gedrag dat de groep ten opzichte van de hypo-
these tentoonspreidt.

'Ce qui valide l'hypothese est la capacitd du groupe de rdinter-
proter et d'orienter son exp6rience passde, prisente et A venir
en fonction de l'hypoth6se propos6e' (RdA, pag. 211).

Wanneer de hypothese onduidelijkheid, verwarring en zelfs vijandigheid
credert in de groepsdiscussie is dit een teken dat zij als niet geldig kan
worden beschouwd. Vandaar dat Touraine zich fel keert tegen de idee
dat zijn onderzoeksmethodiek uitgelegd kan worden als 'une manoeuvre
de suggestion' met behulp waarvan de onderzoeker 'serait toujours ca-
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pable de trouver la presence d'un mouvement social dans n'importe quelle
lutte'  (RdA,  pag.  211). De onderzoeksmethodiek  en de ervaringen  die  hij
er tot nu toe mee heeft opgedaan, vindt hij dan ook voldoende betrouw-
baar om deze op een nog veel breder onderzoeksveld toe te passen.
Gezien de onderwerpen en gebieden die hij opnoemt geeft dit voedsel
aan een onderzoeksprogramma dat nog in lengte van jaren kan duren. Zo
zou het toepassingsveld allereerst kunnen worden uitgebreid naar bewe-
gingen van de leidende klasse en naar conflictuitingen op een lager
niveau van historiciteit. Zelfs ziet hij daarnaast mogelijkheden voor
internationaal vergelijkend onderzoek tussen landen met zeer afwijkende
culturele tradities in de geindustrialiseerde wereld, en of dit nog niet
genoeg is, voor de studie van sociale bewegingen in de ontwikkelingslan-
den, het oostblok en in semi-gekoloniseerde landen in Zuid-Amerika. Dit
alles binnen het kader

'A faire apparaitre derridre les r6voltes contre l'ordre ou les
conduites de crise et de changement la pr6sence d'un nouveau
conflit portant sur les orientations centrales de la socidtd'
(VeR,pag. 291).

Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij in dit onderzoeksprogramma de
vervulling van een politiek-humanitaire opdracht ziet.

'Elle (de interventiemethode) cherche A aider les hommes 6
faire leur histoire, en un moment ou, sur les ruines des illu-
Sions d6truites ou trahies, cette confiance en la capacitd des
socidtds de se produire elles-memes recule' (RdA, pag. 216).

De sociologische interventiemethode, zo houdt Touraine ons voor, is het
wetenschappelijk wapen bij uitstek om het bewustzijn van handelen weer
opnieuw geboren te laten worden en zo de democratie te verdedigen en
te versterken.

'Il n'est pas contradictoire d'affirmer que l'intervention sociolo-
gique a une valeur heuristique et de reconnaitre qu'elle est
aussi le signe d'un ddsir de faire renaitre une conscience de
l'action possible, et contribue ainsi A difendre et A renforcer
les chances de la d6mocratie' (RdA, pag.216-217).

2.4. Een methodiek met een drietal 'nouveauUs'

Met behulp van de sociologische interventiemethode heeft Touraine met
een vaste kern van medewerkers binnen het 'Centre d'Etudes des Mou-
vements Sociaux' een onderzoeksprogramma opgestart dat op dit moment
bijna is afgerond. (3) Door hem zijn samen met Dubet, Hegedius en
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Wieviorka achtereenvolgens onderzoeken verricht naar de studentenbe-
weging, de anti-kernenergiebeweging, de afscheidingsbeweging in Occi-
tani6, de arbeidersbeweging en de vrouwenbeweging. Daarnaast heeft hij
zijn methodiek eenmaal buiten Frankrijk toegepast in zijn studie van de
Poolse solidariteitsbeweging. De resultaten van deze onderzoekingen zijn
geboekstaafd en uitgebracht in een daartoe speciaal gecre6erde serie
onder de titel van 'sociologie permanente'. Al deze onderzoeken zijn
gedntameerd vanuit de vraag inhoeverre in al deze bijzondere conflict-
uitingen niet het potentieel verborgen zit van din centrale sociale bewe-
ging behorend bij de post-industri6le samenleving.

Behalve de bevrediging van deze theoretische behoefte beoogt Tou-
raine met dit programma ook nog in meer praktische zin bij te dragen
aan het actualiseren van dit latente historische potentieel in de bestu-
deerde conflictvormen en zo als bemiddelaar en wegbereider op te treden
naar de formatie van een zichzelf bewuste sociale beweging. Het bijzon-
dere of eigenaardige van zijn aanpak is nu, dat deze in principe scheid-
bare doelen, in de methode zelf zijn geincorporeerd. Wetenschappelijke
analyse en de handelingspraktijk van actoren betrokken in specifieke
sociale conflicten worden in de figuur van een door de socioloog-onder-
zoeker gestimuleerde autonome groepsreflectie met elkaar verenigd. De
kennisverzameling wordt daarmee in directe verbinding gebracht met de
wijze waarop door de deelnemers de theorie als kader van deze zelf-
reflectie wordt gehanteerd. Aan de andere kant wordt ervan uitgegaan,
dat de deelnemers met dit aldus verworven theoretische bewustzijn ook
beter zijn toegerust voor de conflictuele praktijk en al handelend vanuit
de theorie een verder bewijs leveren voor de validiteit van dezelfde
theorie. Met deze poging tot symbiose van theorie en praktijk wordt
door Touraine een zeer specifieke invulling gegeven aan het empirische
onderzoek: een invulling die nogal ver afstaat van de wereld van de
technisch geprofessionaliseerde en kwantitatief ingestelde onderzoeker
met zijn principes van afstandelijkheid en neutraliteit ten opzichte van
het onderzoeksobject. Met deze methode wil Touraine zich in het stu-
dieobject zelf manoeuvreren, daarbij een situatie cre6rend waarin de
'data', om het zo te stellen, niet alleen terugpraten maar de theorie zelf
in het praktisch handelen wordt getoetst. (4) De theorie van het con-
flictuele historische handelen wordt door deze methode omgevormd tot
een handelingstheorie in de letterlijke zin van het woord, dat wil zeggen
tot een handelende theorie (een theorie 'en action'). In het ontwerp van
deze methode sluit Touraine overigens wel aan bij een reeds lang be-
staande kwalitatieve onderzoekstraditie op het niveau van kleine groepen
zoals actie-onderzoek, zelf-onderzoek, simulatie-experimenten, participa-
tieve observatie, groepsdynamica etc. (5). Het opvallende daarbij is, dat
Touraine in de verantwoording van deze methode nauwelijks naar het
bestaan van deze alternatieve onderzoeksvarianten verwijst. Nelissen
brengt dit terecht tot de opmerking dat door de invoering van allerlei
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nieuwe begrippen als 'flexion, conversion, retournement,inversion' etc.,
de indruk wordt gewekt dat het om oorspronkelijke idee*n handelt,
terwijl deze processen in de literatuur onder andere begripsaanduidingen
reeds lang bekend   zijn (6). Inhoeverre   dit   als een teken moet worden
uitgelegd van de geisoleerde sociologiebeoefening in Frankrijk is een
interessante vraag; een feit is wel dat Touraine voor een groot stuk
probeert het wiel opnieuw uit te vinden en al doende weinig methodisch
profijt trekt uit de principes en ervaringen met andere onderzoeksva-
rianten op het niveau van experimentele kleine groepen. Ondanks de
verschillen in doelstelling had Touraine met name wat betreft metho-
disch-technische grondregels het een en ander kunnen opsteken. Het is
juist op dit punt zoals o.a. door Nelissen aangegeven dat zijn methodiek
een groot aantal lacunes vertoont (7) Dit neemt niet weg dat we deson-
danks kunnen stellen dat zijn sociologische interventiemethode qua doel-
stelling en opzet dusdanig verschillend is van andere onderzoeksmethoden
dat we gerust van een nieuwe loot aan de sociologische kwalitatieve
onderzoeksboom kunnen spreken. Door Touraine wordt zijn methodiek
afgezet tegen die van de participerende observatie en meer therapeutisch
opgezette analysemethoden. Inderdaad moet men hem dan toegeven dat
de rol van de socioloog-onderzoeker zich niet beperkt tot die van pas-
sieve waarnemer maar ook actief ingrijpt in het groepsgebeuren zelf.
Daarnaast is het onderzoek ook niet opgezet om het persoonlijke gedrag
van de deelnemers te veranderen, maar hun zicht te bieden op de sociale
betrekking waarbinnen zij in ruimer verband opereren. Door Nelissen
wordt er aan toegevoegd, dat zijn methode ook aanmerkelijk verschillend
is van die van groepsdynamica en actie-onderzoek. Het accent ligt name-
lijk niet op het achterhalen van interne groepsprocessen en er is geen
sprake van een volledige identificatie van de onderzoeker met de groep.

Afgezien van deze meer technische verschillen schuilt mijns inziens
het fundamenteel nieuwe van zijn benadering in de volgende drie aspec-
ten:

a. Allereerst zijn gedrevenheid om een op macro-niveau geformuleerd
studie-object te onderzoeken op micro handelingsniveau, waarbij mi-
cro-sociologische fenomenen in termen van een macro-theorie worden
geinterpreteerd. Touraine mag dan wel stellen dat hij zich hiermee
situeert in de traditie van Lewin en Moreno. Hij vergeet echter te
vermelden dat zij deze groepsexperimenten niet hebben opgezet ter
toetsing van een vooraf gegeven macro-theorie. De eerste vraag die
dit oproept is inhoeverre zijn methodisch procddi wel voldoende is
toegerust om de discrepantie tussen theoretisch referentieniveau en
concreet onderzoeksveld te overbruggen. De vraag knelt temeer, daar
in de constructie van zijn macro-theorie geen rekening is gehouden
met de vertaalslag naar het micro-niveau van een kleine groep.

b. Het tweede nieuwe aspect in zijn onderzoeksmethode vormt de actieve
interferentie tussen theorie en praktijk, waarbij ervan uitgegaan



257

wordt dat deze een gelijkwaardige positie innemen in het analysepro-
ces. De vraag die dit weer oproept is inhoeverre de onderzoeksmetho-
diek hieraan tegemoet komt en de deelnemers voldoende in staat zijn
om zich aan de eventueel dwingende invloed van de theorie en haar
interpretatiecategoridn te onttrekken.

c. De derde nieuwigheid tenslotte schuilt in de relatie tussen een pros-
pectieve om niet te zeggen profetische, theorie en de concrete in het
'hic et nunc' gesitueerde conflictprakrijk van de participanten. De
essenti@le vraag doet zich voor inhoeverre de methodiek dusdanig
geinstrumenteerd is, dat een theorie kan worden onderbouwd met iets
te toetsen waarmee althans de deelnemers zelf nog geen enkele erva-
ring hebben.

Ons commentaar op deze methodiek zullen we in het hiernavolgende
structureren met behulp van deze drie vraagpunten.

2.4.1. Micro- versus macro-sociale logica

Naar de woorden van Touraine is de methode opgezet vanuit de idee, dat
het mogelijk is de betekenis van collectief gedrag op macro-niveau te
ontdekken door middel van het interpreteren van het analytisch werk dat
een kleine groep van actoren onderneemt ten aanzien van het eigen
handelen binnen condities die door de onderzoeker kunstmatig zijn ge-
crederd   (VeR,  pag.   296). Dit impliceert dat Touraine ervan uitgaat,  dat
een op macro-niveau gesitueerd sociologisch fenomeen op het micro-
sociale niveau van een kleine groep kan worden gereproduceerd en nage-
bootst.

Voor de goede orde moet wel worden opgemerkt dat Touraine zich er
van bewust is dat het een kunstmatige nabootsing betreft en dat hetgeen
in deze interventiegroepen gebeurt nooit een perfecte realistische weer-
gave van een conflict-praktijk kan zijn. Zijn methodische procidd is
opgezet om de sociologische realiteit van het conflict te doen laten
verschijnen. Het betreft uitdrukkelijk geen reconstructie van een re6le
situatie en van het re*le conflicthandelen, zoals sommige commentatoren
ons   willen doen geloven (8). Tenslotte worden de deelnemers   in   een
situatie gebracht waarin zij niet langer meer daadwerkelijk handelen
maar uitsluitend nog reflecteren en praten over dit handelen en worden
zij bijvoorbeeld in direct contact gebracht met tegenstanders die zij in
de realiteit mogelijk nooit zullen ontmoeten. Vandaar zijn stelling, dat
zijn onderzoek mogelijk wel kan aantonen dat in een bepaald conflictveld
de potentie van een sociale beweging verborgen zit, maar dat daarmee
nog helemaal niets is gezegd over de feitelijk historische mogelijkheid
daartoe. Dit alles neemt niet weg, dat volgens Touraine de logica van
het macro-sociale handelen ook op micro niveau herkenbaar is. Op zich
is dit nauwelijks een nieuwe en verrassende constatering als we de lezer
in herinnering roepen dat ook al in zijn vroegere werk Touraine ervan
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uitging dat het 'sujet historique' in het individuele handelen aanwezig is.
Het eerste probleem waar men in dit verband tegenaan loopt is, dat

Touraine nogal gemakkelijk heenstapt over de discrepantie tussen het
macro-theoretische referentiekader en het concrete micro-sociale onder-
zoeksveld. Gezien toch de zeer specifieke aard van micro-sociale pro-
cessen kan men zich met Minguet de vraag stellen of de interventieme-
thode niet te maken krijgt met problemen (onder meer van psycho-so-
ciale aard) waarvoor een macro-sociologie nu eenmaal geen oplossing
biedt en die dus daardoor geen adequate theoretische en methodische
behandeling krijgen (9).

Het is dan ook opvallend dat in de uitleg van zijn onderzoeksprocidd
en de bespreking van zijn eerste ervaringen wel allerlei interne
groepsdynamische processen worden gesignaleerd, zonder dat nagegaan
wordt welke effecten deze hebben op de uiteindelijke resultaten.

Vervolgens doet zich het probleem voor, dat wil men de macro-sociolo-
gische betekenis van een conflict kunnen destilleren uit een op micro-
niveau nagebootste situatie, beide niveaus zoveel mogelijk toch elkaars
spiegelbeeld moeten vormen. Het interventieprocddd moet zodanig zijn
opgezet en geinstrumenteerd dat de processen die daar worden nage-
bootst midr zijn dan de bijzondere geschiedenis van een toevallig sa-
mengesteld interpersoonlijk netwerk. Opvallend is nu, dat Touraine ons
steeds opnieuw voorhoudt dat zijn methodiek een situatie credert, waarin
de gebeurtenissen die zich in de kleine groep afspelen niet alleen re-
presentatief zijn voor die van de sociale beweging maar zelfs van dien
aard zijn dat 'het groepsteven analoog is aan dat van de beweging' (VeR,
pag.   238).   Nu moet worden gezegd,   dat   in het procddd van Touraine
instrumenten zijn ingebouwd die ervoor zorgen dat de groep niet blijft
steken in het analyseren van het eigen groepsleven, maar haar reflecties
gaat richten op het conflict en de beweging die in het groepshandelen
schuilgaan (o.a. door middel van confrontatie met tegenstanders, intro-
ductie van wetenschappelijke hypothesen etc.). Echter  om van hieruit  te
concluderen: 'het werk van de groep is het werk van een beweging in
een conflictsituatie' gaat mijns inziens veel te ver (VeR, pag. 213).

Afgezien van deze volgens mij onhaalbare doelstelling - vanwege het
onoverbrugbare verschil in handelingslogica's op beide niveaus - stelt dit
wel zeer strenge methodische eisen aan de keuze van de deelnemers, aan
de selectie van de zgn. 'interlocuteurs' en zelfs aan de keuze van aange-
boden hypothesen ter refiectie op het handelen, wil men althans een
situatie cre6ren die representatief kan worden geacht voor de beweging
in haar totaliteit. Het is juist op dit aspect dat nogal wat lacunes zijn
te constateren, die door Touraine nogal gemakkelijk theoretisch worden
weggewuifd.

Allereerst kan men zich afvragen inhoeverre de gekozen militanten
wel representatief kunnen worden geacht voor de beweging in haar tota-
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liteit. Volgens Touraine is deze keuze voor militanten gerechtvaardigd,
omdat zij de spreekbuis zouden zijn voor de overige leden leden van een
beweging en bovendien het beste voeling zouden hebben met wat er in
de beweging leeft. Bovendien worden zij geacht niet als representant van
een bepaalde organisatie zitting te nemen maar vanwege het bewustzijn
dat ze zouden hebben van de disharmonie tussen specifieke actievormen,
organisaties en de beweging meer in het algemeen. Op zich zijn dit
allemaal uitspraken in de sfeer van intenties: volgens welke methodische
grondregels dit wordt vorm gegeven, daarover wordt volstrekt geen in-
formatie gegeven. Wie kiest bijvoorbeeld de deelnemers (vrijwillige aan-
melding, aangewezen door een organisatie, gekozen door onderzoekers?),
in hoeverre zijn alle stromingen, fracties binnen de beweging bekend,
hoe zijn die benaderd, geselecteerd etc.?

Bovendien kan men zich afvragen in hoeverre de keuze voor militan-
ten als zodanig wel verantwoord is. De relatie militanten, gewone leden
en leiding binnen een beweging - zo leert ons het vele onderzoek dat
o.a. binnen de vakbeweging is verricht - is niet zo onproblematisch als
Touraine ons in dit verband lijkt te suggereren. Zo vraagt Amiot zich
mijns inziens terecht af of het procidd van Touraine nu zoveel anders is
dan door middel van onderzoek onder militante vakbondsleden de toe-
komst   van de arbeidersbeweging te voorspellen (10). Bovendien krijgt
men ook de indruk dat het vraagstuk van de representativiteit voor
Touraine ook niet zo doorslaggevend is, en ondergeschikt wordt geacht
aan het achterhalen van de macro-sociale betekenis uit groepsreflecties
over het handelen. Ook al is het onderzoek er dan niet op uit om
voorspellingen te doen over de historisch feitelijke toekomst van een
beweging: het vaststellen van de mechanismen en condities voor de for-
matie de van een dergelijke beweging, stelt evenzeer hoge eisen aan de
representativiteit.

Illustratief is in dit verband het onderzoek dat gehouden is onder
leden van de anti-kernenergiebeweging(11). In de introductie en verant-
woording van de twee interventiegroepen wordt meteen al duidelijk dat
deze nogal ongelijkwaardig zijn samengesteld. Zo domineren in de Parijse
groep personen met een wetenschappelijke achtergrond uit de milieube-
weging en de CFDT. De groep uit Malleville daarentegen bestaat over-
wegend uit militanten die concreet strijd hebben gevoerd tegen een
kernenergie-installatie in de regio. In hoeverre deze samenstelling in-
vloed heeft gehad op het onderscheiden verloop van het interventiepro-
ces in beide groepen blijft echter volstrekt onduidelijk. Zo kan men
beargumenteren, dat de Parijse groep wel in haar 'conversion' slaagt
vanwege de grotere capaciteit tot analytische reflectie en vanwege het
feit dat hun verzet meer abstract en ideologisch is en zich gemakkelijker
herkent in een gemeenschappelijk politiek 'projet' dan de actievoerders
in Malleville. Tekenend is verder dat nota bene een opmerking van 66n
van de deelnemers aan de Parijse interventiegroep over de eenzijdige
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samenstelling daarvan en die de conclusies uit dien hoofde ook niet kan
onderschrijven, door de onderzoekers niet als een reden wordt be-
schouwd om de beoordeling van deze interventie te herzien (12).
Ons rest dan ook niets anders dan de conclusie dat alleen al op het punt
van representativiteit zoveel vraagtekens te plaatsen zijn, dat we zeer
huiverig staan tegenover de pretentie dat met deze onderzoeksmethode
de macro-sociale betekenis van het conflicthandelen in de praktijk naar
behoren kan worden vastgesteld.

2.4.2. Sociologische kennismacht?

Uit de beschrijving van de onderzoeksmethodiek blijkt Touraine veel oog
te hebben voor het feit dat het verloop en de uitkomst van het inter-
ventieproces in sterke mate afhankelijk is van de individuele bekwaamhe-
den van de onderzoekers. In de behandeling van de complexe relatie
tussen de onderzoeker en de interventiegroep worden door hem twee
essenti*le zaken eruit gelicht:
1. allereerst de vraag in hoeverre de persoonlijke kenmerken van de on-

derzoeker niet te zeer bepalend zijn voor de uitkomsten van het
onderzoek en vervolgens

2. de vraag in hoeverre de inzichten van de onderzoeker niet altijd de
uitkomsten van de groepsanalyse zullen domineren.

Opvallend bij de beantwoording van deze vragen is, dat Touraine een
puur theoretisch verweer aanvoert zonder ook maar concrete procedures
en instrumenten aan te reiken ofwel om de invloed van deze factoren te
voorkomen of indien niet mogelijk, deze dan minstens te meten en mee
te wegen in de uiteindelijke uitkomsten van het interventieproces.

Wat het eerste betreft: door Touraine wordt uitvoerig gewag gemaakt
van de roldilemma's en rolconflicten waarmee de onderzoeker tijdens het
interventieproces wordt geconfronteerd. Tussen de regels door worden
allerlei aanbevelingen geformuleerd die er voor moeten zorgen dat de
onderzoeker zich wel betrokken voelt bij de groep zonder zich daarmee
volledig te identificeren; dat hij het verzamelen van kennis weet te
combineren met een bereidheid om de groep in haar functioneren te
helpen, dat hij een brug weet te slaan tussen afstandelijke waarneming
en interventie en tenslotte dat hij de middenkoers weet te bewandelen
tussen doctrinaire interpretatie en volledige interpretatievrijheid van de
interventiegroep. Op al deze aspecten wordt door Touraine een ideaal-
beeld van een onderzoeker geschetst maar dat op zich nog geen enkele

garantie biedt dat de onderzoeker zich in de praktijk ook zo zal gedra-
gen. De uitvoerige aandacht die Touraine aan deze problematiek schenkt
is op zich indicatief voor de grote mate van onderzoekersgebondenheid
van zijn methodiek. De hele procedure is zodanig bepaald door de relatie
die opgebouwd wordt tussen individuele onderzoekers en een aantal
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kleine groepen dat het onontkoombaar is dat het interventieproces per
definitie afhankelijk is van specifieke subjectieve persoonlijke en inter-
persoonlijke kwaliteiten en gebeurtenissen.

In de beschrijving van zijn verschillende onderzoeken, wordt dan ook
vaak melding gemaakt van gebeurtenissen die duidelijk maken hoezeer
het gedrag en de kwaliteiten van de betrokken onderzoekers effecten
hebben op het groepsproces en de resultaten van de analyse. Opvallend
is nu, dat Touraine in plaats van volmondig toe te geven dat deze een
onvoorzien effect op het verloop van het interventieproces hebben uitge-
oefend, eerder geneigd is om een theoretische draai aan dit gebeuren te
geven of de storende invloed van andere factoren maar sterker te gaan
beklemtonen. Zo stelt   hij,   dat de spanning tussen onderzoekers   en   de
groep en zelfs tussen onderzoekers onderling niet zozeer aan persoon-
lijke eigenschappen of interpretatievrijheden toe te schrijven is, maar
uitgelegd kan worden als een indicator van de spanningen die in de
beweging zelf leven, of zelfs beschouwd kan worden als een spanning die
er nu eenmaal altijd bestaat tussen theoretische interpretatie en de
praktijkbeleving van een historische gebeurtenis. Dat dergelijke meer
verheven theoretische opvattingen wel eens in schril contrast kunnen
staan met de meer alledaagse onderzoekspraktijk, daarvoor geeft Tou-
raine zelf in de beschrijving van zijn interventieprocessen genoeg voor-
beelden. Illustratief is in dit verband zijn onderzoek onder de studen-
tenbeweging waar een duidelijk voorbeeld wordt gegeven hoe interperso-
onlijke spanningen en verschillen in taakopvatting van onderzoekers
oncontroleerbare effecten teweeg kunnen brengen (13). Ondanks het feit
dat er tussen de beide interventiegroepen een grote animositeit ontstond
als gevolg van een nogal beledigende opmerking van een van de onder-
zoekers en het feit dat de onderzoeksteams in beide groepen zeer ver-
schillend functioneerden, worden deze gebeurtenissen in de evaluatie van
het interventieproces nauwelijks meegenomen. Uit de verantwoording van
Touraine blijkt ook dat ook al zou de rol van onderzoekers als een
storende factor kunnen worden aangemerkt, deze toch van ondergeschik-
te betekenis is op de uiteindelijke uitkomst. De onderscheiden resultaten
van deze twee interventiegroepen worden daarentegen eerder toegeschre-
ven aan de specifieke samenstelling van deze groepen. Daarmee wordt op
zich overigens eens temeer een bewijs geleverd hoe blijkbaar de uitkomst
van dit onderzoeksprocidd afhankelijk is van de interpersoonlijke samen-
stelling van de groep, terwijl het hele proces is opgezet vanuit de idee
dat de invloed daarvan zoveel mogelijk te verwaarlozen moet zijn. Hoe
het ook zij: het gegeven dat de invloed van de specifieke wijze waarop
de onderzoekers hun rol vervullen moeilijk op de uitkomst van het on-
derzoeksgebeuren valt vast te stellen, is nog geen argument om deze in-
vloed daar dan maar uit te sluiten en te doen alsof het onderzoeksresul-
taat daardoor niet beinvloed wordt.
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Met het tweede door Touraine overigens zelf gesignaleerde probleem
raken we aan het vraagstuk van de eventuele kennismacht van de so-
cioloog/onderzoekers in het interventieproces. Ook wat dit betreft moe-
ten we constateren dat hij in nogal theoretische en mijns inziens naieve
redeneringen vervalt als het gaat om aan te tonen dat zijn onderzoeks-
procadd voldoende beschermd is tegen de mogelijkheid van automatische
overnanne door de groepen van de door de onderzoeker aangebodenin-
terpretaties en hypothesen. Het belangrijkste argument dat hij aanvoert
is dat het hele procddd gekenmerkt wordt door een fundamenteel kwali-
tatief verschil tussen de eigen analyse door de groep en de wetenschap-
pelijke analyse door de onderzoeker. Deze kwalitatieve analyseverschillen
worden respectievelijk omschreven als die van ideologisch gebonden
klassebewustzijn en die van hypothesen die het bewustzijn van klassen-
relaties uitstralen. De afstand tussen beide vormen van interpretatie is
zo groot dat wetenschappelijke hypothesen blijkbaar niet door de groep
zo maar worden overgenomen maar hoogstens bediscussieerd.

De vraag is of dit wel een voldoende argument is om de mogelijke
dominantie van de theorie over de praktijk te ontzenuwen, temeer als
tevens wordt gesignaleerd dat de groepen ook wel eens geflatteerd kun-
nen zijn door het idee dat hun conflict de kiemen bevat van een cen-
trale maatschappelijke beweging en als bovendien rolinterpretaties door
Touraine worden opgevoerd die de gelijkwaardige wisselwerking tussen
theorie en praktijk in een dwingend eenrichtingsverkeer kunnen omzet-
ten. Hiermee wordt impliciet toegegeven dat de wijze waarop de onder-
zoeker in de praktijk zijn rol invult grote invloed heeft op de evenwich-
tige verhouding tussen de ervaringskennis en de theoretische kennis van
de onderzoeker. De vraag dient echter wel gesteld te worden of een
onderzoeksprocddd dat erop gericht is om de militanten hun handelen te
laten analyseren vanuit de hypothesen door de onderzoeker aangereikt,
er niet per definitie voor zorgt, dat zij zich in hun analyse binnen de
interpretatiecontext van de socioloog blijven bewegen. Dat de diverse
groepen zich niet zo maar allemaal achter '1'hypothdse la plus favorable'
scharen is op zich nog geen bewijs voor het feit dat de deelnemers zich
buiten zijn interpretatiecategorielin kunnen opstellen en zich dus kunnen
onttrekken aan zijn kennismacht.

Voor een zuivere interpretatie van de interventieprocessen is het
volgens mij dan ook minimaal noodzakelijk dat meer uitdrukkelijk wordt
stilgestaan bij de methodologische consequenties die hieruit voortvloeien
en dat de macht/autoriteit al dan niet impliciet aanwezig, wordt meege-
wogen. Dat dit niet door Touraine gedaan wordt heeft volgens mij te
maken met de specifieke kijk die Touraine op het fenomeen van een
mogelijke sociologische kennismacht in de post-industridle samenleving
meer in het algemeen erop nahoudt.

Deze ontwikkeling van een sociologische kennismacht is namelijk een
optie die min of meer inherent is aan zijn transformatiemodel van de
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samenleving. Met de kwalitatieve omslagen in historiciteiten, zo kunnen
we uit zijn transformatiemodel lezen, doet zich ook een fundamentele
verandering voor in het maatschappelijke belang van de diverse sociale
wetenschappen. Treffend wordt dit geillustreerd in het navolgende citaat:

'Les mouvements sociaux ne pourraient pas exister sans alabo-
rer leur conscience de soi A l'aide des analyses de la sociologie,
de la meme manidre que dans le passd penseurs politiques, ou
thdoreticiens de 1'6conomie ont fourni aux mouvements sociaux
de leurs temps la thdorie de la soci6t6 dont ceux-ci avaient
besoin' (LE, pag. 373).

In deze passage wordt expliciet de gedachte verwoord dat, gezien het
karakter van de historiciteit in de handels- en industridle samenleving,
de politieke- en economische wetenschappen noodzakelijkerwijs de sleu-
telrol vervulden in de bewustzijnsontwikkeling van de sociale bewegingen
die bij de betreffende maatschappijformatie behoorden. In de post-indus-
tri6le samenleving, waar de historiciteit door en door sociaal is, kan het
niet anders zijn, dat de wetenschap die dit sociale tot studieobject heeft
de plaats van deze wetenschappen gaat overnemen.

Desondanks wijst Touraine uitdrukkelijk het idee af, dat zijn inter-
ventiemethode de mogelijkheid opent van een sociologische kennismacht
en tot onderdeel wordt van de manipulatietechnieken van de technocra-
tie. Dit gevaar doet zich volgens hem alleen maar voor als de socioloog
onderdeel wordt of leiding geeft aan de complexe besturingsapparaten
van de post-industri6le samenleving.

'Le r6le des intellectuels est important quand ils d6voilent
l'historiciti et les conflits qui s'organisent autour d'elle mais
ils n'ont de pouvoir que si leurs idies s'incarnent dans un
appareil de gestion et de commandement. Ce n'est pas des id6es
mais de l'appareil que vient le pouvoir. Non seulement le socio-
logue n'acquiert pas de pouvoir parce qu'il analyse les rapport
sociaux les plus centraux mais encore il ne peut mener son
analyse que s'il ne se place A lintdrieur d'aucun appareil de
pouvoir, que ce soit celui d'une entreprise, celui d'un parti ou
celui de l'appareil d'itat' (VeR, pag. 304-305).

Kortom, zolang de socioloog niet in dienst van een van de besturings-
apparaten is behoeft men geen vrees te hebben dat zijn kennis ge(mis)-
bruikt zal worden door de technocratie. Touraine ziet in het onafhanke-
lijke onderzoek voldoende waarborgen tegen deze gevaarlijke ontwikke-
ling temeer daar hij zijn kennis in dienst stelt van sociale bewegingen
die zich juist kanten tegen deze technocratische kennismacht. Volgens
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Touraine is de rol van de socioloog-interventionist in dit samenlevings-
type zelfs eerder pijnlijk en dubieus.

'Le sociologue est un homme sans pouvoir probablement m6me
mal accept6 et qui est dans la situation ambiguit ofi se trouve
l'historicit6 elle-meme: au centre de la socidti mais cachie par
des conflits dont elle est l'enjeu' (VeR, pag. 305).

Zoals Minguet opmerkt, is dit een nogal naYeve visie op deze materie
(14). Ook de socioloog die werkzaam is binnen universiteiten en onaf-
hankelijke onderzoekscentra (nota bene door de staat gefinancierd) is
onderdeel van het wetenschaps- en kenniscomplex dat Touraine zo ken-
merkend acht voor de post-industridle samenleving en daarmee hoe dan
ook de drager van een wetenschappelijke autoriteit. Ook al is hij zgn.
'maitre de ses publications' dan is dit nog geen enkele garantie dat zijn
kennis niet door de grote apparaten wordt opgepakt en onderdeel wordt
gemaakt van hun manipulatietechnieken ter vergroting van de afhanke-
lijke participatie van 'la classe populaire'. Bovendien doet deze uitwijding
van Touraine niets af aan het feit dat sociologen als vertegenwoordigers
van het universitaire kenniscomplex impliciet macht uitoefenen binnen
interventiegroepen temeer daar Touraine volmondig toegeeft dat zij de
enigen zijn die in staat zijn om de nieuwe sociale bewegingen van een
theorie te voorzien.

2.4.3. Praxis van een methode of van een theorie?

Met de vraag in hoeverre deze methodiek wel voldoende geinstrumen-
teerd is om een inhoudelijke these te toetsen raken we aan een punt ten
aanzien waarvan Touraine zelf een onduidelijke positie inneemt. Dit heeft
onder meer te maken met zijn nogal vage theorieconcept.

Aan de ene kant wordt gesteld dat zijn methode niet ontwikkeld is
om antwoord te geven op de inhoudelijke vraag welke de kenmerkende
sociale beweging zal zijn van de post-industridle samenleving. In een
reactie op de kritiek van Amiot stelt hij dat zijn methode erop uit is te
onderzoeken hoe actoren via conflictuele betrekkingen een sociale situ-
atie  produceren  (15).  Naar mijn smaak onterecht wordt  dit  door  hem  een
theorie genoemd terwijl het in wezen handelt om een methodologisch
perspectief. 'L'intervention sociologique' is als zodanig opgevat niet
zozeer de praxis van een theorie maar de instrumenteel-technische ver-
taling van een methodisch gezichtspunt.

Aan de andere kant echter wordt op andere plaatsen in zijn oeuvre
ons wel weer uitdrukkelijk voorgehouden dat zijn onderzoeksprogramma
tot doel heeft zijn inhoudelijke hypothese te toetsen ontwikkeld vanuit
zijn evolutietheorie naar een post-industriitle samenleving.
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'L'hypothdse pr6sent6e ici est que dans une socidtd ou les
investissements les plus importants ne servent plus A transfor-
mer l'organisation du travail comme dans la socidta industrielle
mais & crier de nouveaux produits et plus largement de nouvel-
les sources de puissance 6conomique par la gestion de syst6mes
complexes de communication, le conflit social principal s'est
diplacd' (Proph. pag. 12-13).

Hieruit spreekt duidelijk dat zijn onderzoeksprogramma antwoord wil
geven op de vraag in hoeverre zijn inhoudelijke these, dat de samenle-
ving gekenmerkt wordt door 66n centraal sociaal conflict en daarmee
corresponderende sociale bewegingen als juist mag worden verondersteld.
Met name zijn onderzoek naar de anti-nucleaire beweging is helemaal
vanuit deze vraagstelling opgezet, temeer daar volgens zijn theorie (en
niet volgens zijn methode!) verondersteld wordt dat

'le mouvement social populaire propre A la soci6t6 programm6e
se manifesterait plus clairement dans la lutte anti-nucliaire que
partout ailleurs' (Proph. pag. 292).

Zelfs wordt gesteld dat

'1'enjeu de cette recherche est dlevi pour ceux qui l'ont concue
et men6e: si elle ne permet pas d'apercevoir ce mouvement
social qui combat la technocratie au nom des 'besoins rdels'
pour orienter diffdrement la capaciti nouvelle qu'ont nos soci&
t6s de se produire elle-memes (Proph. pag. 297).

Uit deze citaten kan men toch niet anders dan de conclusie trekken dat
zijn interventiemethode tot doel heeft zijn inhoudelijke these over de
zelfproduktie van de samenleving vanuit don centraal sociaal conflict
over de toe*igening van de historiciteit door twee elkaar opponerende
klassen c.q. sociale bewegingen te toetsen. De ontdekking van de sociale
beweging van de post-industriifle samenleving is in wezen zelfs de toets
van zijn meer omvattende evolutietheorie van de samenleving. Want als
het zou zijn dat de anti-nucleaire beweging niet het teken is van deze
sociale beweging dan moeten we volgens Touraine

'abandonner notre recherche d'un conflit central et prendre
notre parti, comme nous y invitent tant de voix autorisdes, de
la pluralitd des conflits sociaux et de la fragmentation du
champ politique'. Echter: 'Le lecteur sait que nous ne nous
soumettrons A cette idde que contraints et forc6s. Notre
recherche sur la lutte anti-nucliaire fut une longue bataille
pour une certaine image de la socidtd et de sa transformation;
l'avons nous gagn6e ou perdue?' (Proph. pag. 298)
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In het voorgaande hebben we al gewezen op een aantal aspecten die
enige scepsis rechtvaardigen ten aanzien van de toetsbaarheid van zijn
macro-theoretische hypothesen door middel van deze onderzoeksmethode.
Alhoewel beklemtoond wordt dat het idee van een sociale beweging als
hypothese aan de groepen wordt voorgehouden blijkt uit zijn onderzoe-
kingen dat de theorie waarop deze hypothese gestoeld is niet ter dis-
cussie wordt gesteld. Een voorbeeld uit zijn interventiepraktijk moge dit
verduidelijken.

Aan de deelnemers van zijn interventie rond de studentenbeweging is
het idee voorgehouden dat hun conflict een uiting kan zijn van een
centrale sociale beweging mits zij zouden inzien dat hun conflict be-
trekking heeft op het sociale gebruik van kennis in de samenleving. De
betrokken deelnemers konden zich echter niet zo vinden in dit idee en
de onderzoekers trekken dan de conclusie dat de studentenstakingen van
1976 in tegenstelling tot die van 1968 niet van essenti6le betekenis zijn
voor de maatschappelijke strijd om de historiciteit in de post-industri6le
samenleving. Uit dit voorbeeld komt naar voren dat de theorie waarop
deze visie is gebaseerd niet wordt getoetst. Ter discussie staat tenslotte
niet de vraag of het wel juist is om te veronderstellen dat universiteiten
en hun bevolkers wel de broedplaatsen kunnen zijn van de nieuwe so-
ciale beweging.

Zo blijkt ook de conclusie dat van de tot nu door hem onderzochte
conflictuitingen alleen de anti-kernenergiestrijd de potentie heeft tot een
sociale beweging uit te groeien, eerder door zijn theoretische analyse
vooraf te zijn bepaald dan door de onderzoeksresultaten met de twee
interventiegroepen. Pikant detail is namelijk dat bij slechts een van de
twee interventiegroepen de conversie lukt en de gepresenteerde hypo-
these wordt overgenomen. Waarom het resultaat van de succesvolle groep
voor de slotconclusie van meer gewicht is dan de niet of slechts partieel
succesvolle groep laat zich alleen maar verklaren uit een zekere theore-
tische vooringenomenheid. Men kan zich met Amiot afvragen wat Tou-
raine en zijn onderzoekers voor conclusies hadden getrokken als ook de
conversie in de andere groep was mislukt (16).

Het feit dat de theorie niet echt inhoudelijk wordt getoetst weer-
spiegelt zich ook in het tweeslachtige gebruik van het concept sociale
beweging.  Met name Maheu heeft hierop gewezen   (17).  Aan  de  ene  kant
wordt het gepresenteerd als een vorm van collectief gedrag, dat wil
zeggen als een realiteitsconcept. Aan de andere kant wordt het weer
gehanteerd als een puur analytisch concept bedoeld om het collectieve
gedrag te zien als de uiting van een conflictuele sociale betrekking
binnen een gezamenlijk ervaren historiciteitsveld. Met dit onderscheid
wordt door Maheu onder meer duidelijk gemaakt dat deze conceptuele
vaagheid teveel interpretatievrijheid biedt aan de onderzoekers.
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Gezien het feit dat in zijn interventiepraktijk de theorie zelf als
postulaat wordt gehanteerd komt Touraine terecht op het hellende vlak
van de 'marxistische praxisleer' en die hem hier en daar het verwijt
heeft opgeleverd een soort van 'sociological Leninism' te bedrijven (18).
Hoewel deze vergelijking op een aantal essenti6le punten mank gaat is
deze inzoverre interessant dat ook Touraine zijn wetenschap in dienst
wil stellen van een verhoging van het bewegingsbewustzijn en zoals
Maheu opmerkt er van uit gaat 'que les rapports sociaux sont agis com-
me ayant trouv6 leur fin: faire advenir la socidta post-industrielle, com-
me fin anticipie de rapports sociaux conflictuels trds actuels' (19).
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SAMENVATTING/SLOT

Met de Franse sociologische traditie als decor, hebben we in deze studie
een overzicht gegeven van de ontwikkeling in het werk van Alaine Tou-
raine. Zoals in de introductie aangekondigd, hebben we ons daarbij niet
zozeer geconcentreerd op zijn inhoudelijke theoriedn en inzichten. De
klemtoon is gelegd op het conceptuele en methodologische kader,
waarbinnen hij deze theorie6n heeft ontwikkeld. Deze studie geeft dan
ook geen volledig en correct beeld van het omvattende oeuvre van Tou-
raine. We hebben uitsluitend gepoogd de grondstructuur in het denken
van Touraine bloot te leggen. Met het niet uitvoerig daarin betrekken
van zijn vele boeiende en vaak baanbrekende substanti6le inzichten en
gevolgtrekkingen over een breed scala van onderwerpen (varierend van
vakbeweging tot massacultuur), hebben   we in feite   niet   meer   dan   een
mager skelet gereconstrueerd. Voor een juiste beoordeling van mijn slot-
beschouwing, is het dan ook nodig om vooraf te onderstrepen, dat het
vitale en bruisende karakter van Touraine's analyses in deze studie nau-
welijks uit de verf komt. Het zijn juist deze inhoudelijke opvattingen en
standpunten die het denkgeraamte van vlees en bloed voorzien en zo zijn
werk tot leven brengen. Met deze studie kan dan ook de onterechte
indruk worden gewekt, dat het werk van Touraine als uiterst dor en saai
moet worden beschouwd, zonder de spreekwoordelijke Franse spirituali-
teit en 'esprit'. De schrijver dezes voelt zich dan ook geroepen zich te
verontschuldigen voor deze eenzijdige weergave. Als verzachtende om-
standigheid kan hij slechts het feit aanvoeren, dat hier te lande zijn
inhoudelijke thesen over bijvoorbeeld de controlevakbeweging, de post-
industridle samenleving, sociale bewegingen etc. wel genoegzaam bekend
zijn. Aan de onderliggende denkstructuur waarop deze inzichten zijn
gebaseerd, wordt over het algemeen minder aandacht geschonken. Het is
deze lacune, die wij met deze studie hebben willen opvullen.

Deze slotbeschouwing is alsvolgt opgebouwd:
Allereerst wordt een samenvatting gegeven van de ontwikkeling zoals wij
die in het werk van Touraine bespeurd hebben. De nadruk wordt daarin
gelegd op de grote mate van continuiteit die er onzes inziens in zijn
werk te ontdekken valt. Ook zijn laatste macro-theoretische werken
kunnen nog altijd beschouwd worden als de neerslag en een verdere ver-
volmaking van enkele 'eenvoudige' vertrekpunten en inzichten, zoals die
alin zijn eerste (arbeids)sociologische onderzoeken te onderkennen zijn.
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In deze samenvattende weergave zullen we tevens onze kritiek of
aanmerkingen zoals we die tijdens de presentatie vaak tussen de regels
door hebben geformuleerd, nog eens kernachtig naar voren halen.

Daarna zullen we pogen het werk van Touraine te plaatsen binnen het
inmiddels brede scala van sociologische stromingen en zullen we nagaan
op welke intellectuele peilers zijn theoretisch bouwwerk rust.

Ter afsluiting zullen we nog een enkel woord wijden aan de relevan-
tie van de Touraineaanse benadering zowel voor de sociologie als voor de
maatschappelijke actualiteit.

Terugblikkend op de ontwikkeling, die zich in het werk van Touraine
over een periode van meer dan dertig jaar heeft gemanifesteerd, kunnen
we stellen, dat er sprake is van een grote mate van continuiteit in de
wijze waarop hij de sociale problematiek heeft benaderd. Hoewel zijn
werk in drie herkenbare perioden kan worden onderverdeeld, kan er
eigenlijk niet gesproken worden van even zoveel breuken in zijn analyti-
sche vertrekpunten. De ontwikkeling in zijn werk laat zich dan ook het
beste typeren als din waarin gestreefd wordt een steeds betere theore-
tische en methodische systematisering te geven aan een aantal inzichten,
dat van begin af aan zijn studie en onderzoek heeft geleid. Hetzelfde
dialectisch driefasen-schema waarmee hij de evolutie in de industrie-
arbeid in kaart heeft gebracht, kan wat ons betreft ook op de evolutie
in zijn eigen theoretische werk van toepassing worden verklaard.

Fase A wordt dan gevormd door zijn empirische arbeidssociologische
periode met als sleutelwerk 'L'6volution du Travail Ouvrier aux Usines
Renault'. Fase B is dan zijn eerste proeve van historische handelings-
sociologie zoals neergelegd in 'Sociologie de l'Action'. Fase C tenslotte
is de periode, waarin Touraine zich definitief bekent tot de macro-theo-
rie, met als belangrijkste hoofdwerken 'Production de la Soci6t6' en 'La
Voix et le Regard'. Net zoals de middelse fase in de arbeidsevolutie in
zijn benadering verschijnt als een kruispunt van twee aan elkaar tegen-
gestelde bewegingen, iets dergelijks is ook in zijn werk zelf herkenbaar.
Met name zijn 'Sociologie de l'Action' kan beschouwd worden als een
overgangsstudie waarin een contradictoire ontmoeting plaatsvindt van een
daaraan voorafgaande empirische onderzoeksfase op een beperkt pro-
bleemstellingsgebied en van een daaropvolgende zich op hoog abstractie-
niveau bewegende theoriefase. De charme van de toepassing van dit,
overigens daartoe niet bedoelde, dialectisch evolutiemodel op zijn werk
bestaat hierin, dat daarmee verhelderd kan worden dat ook zijn studies
in de laatste fase nogal altijd gekleurd worden door opvattingen en
vertrekpunten zoals we die in zijn eerste arbeidssociologische onderzo-
eken zijn tegengekomen. Het hele oeuvre van Touraine heeft zich in
mijn opvatting dan ook ontwikkeld rond een specifieke invulling van het
arbeidsconcept. Ook al wordt in zijn latere werk de directe band tussen
zijn arbeidssociologisch onderzoek en macro-theorie verbroken, een feit
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blijft dat ook in deze werken het concept arbeid een zeer belangrijke
rol blijft vervullen. Het is vanuit deze optiek dat we hier, zij het heel
beknopt, de evolutie in zijn werk zullen samenvatten.

In zijn eerste empirische onderzoek ontwikkelt Touraine een voor die
tijd origineel, en in onze opvatting, nog immer actueel analytisch per-
spectief ten aanzien van de evolutie in de industriearbeid. In dit dialec-
tische drie-fasen-schema zitten al assumpties verscholen, die in zijn
eerste versie van een historische handelingssociologie op een hoger ab-
stractieniveau verder worden uitgewerkt.

Allereerst de 'ontdekking', dat naarmate de technische ontwikkeling
voortschrijdt, sociale verhoudingen en sociale waarden een steeds belang-
rijker rol gaan vervullen in de wijze waarop arbeid wordt georganiseerd
en in de manier waarop arbeid door de werknemers zelf wordt beleefd.
Dit drukt hij onder meer uit in de paradoxale stelling dat een technisch
arbeidssysteem per definitie ook een sociaal systeem is. Hierin zit al de
kiem verscholen van de latere centrale idee dat met de industrieel-tech-
nische ontwikkeling de capaciteit van de samenleving toeneemt zich op
eigen kracht vorm te geven. De geprogrammeerde samenleving als het
meest technisch geavanceerde systeem is ook qua aard per definitie het
meest sociale systeem.

Vervolgens de idee dat de transformatie in de industriearbeid als een
dialectisch proces moet worden voorgesteld, waarin arbeidssystemen tot
ontwikkeling komen die kwalitatief van elkaar verschillend zijn. Ook in
zijn maatschappelijke evolutieconceptie wordt afstand genomen van zoge-
naamde lineaire (historistische) evolutiemodellen en wordt de stelling
verdedigd dat ook op dit niveau gesproken moet worden van kwalitatief
van elkaar verschillende maatschappijsystemen.

In onze bespreking hebben we uitgebreid stilgestaan bij de merendeels
verkeerde interpretatie en toepassing van dit arbeidsevolutiemodel. Met
name hebben we dit model in bescherming genomen tegen het veel geuite
verwijt, als zou het een puur technologisch-deterministisch interpretatie-
kader betreffen. Dit neemt niet weg, dat dit model het technische aspect
in de arbeidsevolutie eenzijdig beklemtoont. Hoewel Touraine als uit-
gangspunt neemt, dat technische ontwikkeling niet als een maatschap-
pelijk exogene kracht ten tonele mag worden gevoerd, is het opvallend
dat dit vraagstuk ook in zijn latere werk geen adequate theoretische
behandeling ondervindt. In zijn dialectisch drie-fasenmodel zit dan ook al
een dilemma verborgen, dat in zijn historische handelingssociologie op
een ander niveau eveneens opduikt. Kort samengevat komt het hier op
neer, dat de sociale endogeniteit van de technische evolutie door Tou-
raine wordt waargenomen als de historische uitkomst van de technische
evolutie zelf.
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In dit onderzoek is nog nauwelijks sprake van een handelingssociologi-
sche ori6ntatie. Dit aspect komt in zijn latere onderzoeken toenemend
centraal te staan. In eerste instantie vertoont dit perspectief de kenmer-
ken van wat we in navolging van Rose als 'Middle range actionalism'
hebben betiteld. Het vertoont dan ook grote overeenkomsten met de
'orientation to work' benadering van Lockwood en Goldthorpe. Het acto-
renperspectief, zoals we dit in zijn onderzoeken tegenkomen, is gegrond-
vest op het methodisch postulaat dat houdingen van werknemers niet als
een reactieve reflex mogen worden beschouwd op objectieve situatiefac-
toren in de arbeid. Ook de werknemer beoordeelt de arbeidssituatie van-
uit een 'projet', dat voornamelijk gevoed wordt door maatschappelijke
ervaringen. We hebben daarbij gezien dat dit rudimentaire handelingsso-
ciologische perspectief langzaam maar zeker wordt uitgebouwd tot een
(historische) handelingssociologie op macro-niveau.

In deze ontwikkeling is het opvallend dat door Touraine het hande-
lingssociologische perspectief niet wordt gehanteerd om na te gaan in-
hoeverre werknemers als handelende partij, in confrontatie met bijvoor-
beeld het management, concreet aan hun arbeid en arbeidssituatie vorm-
geven. Het wordt met andere woorden niet gebruikt als een analytisch
instrument om de arbeidssituatie te bestuderen als de uitkomst van stra-
tegisch handelende actoren. Integendeel; zijn aandacht concentreert zich
op het blootleggen van de aard en dynamiek van zeer algemene bewust-
zijnsconfiguraties.

We hebben gezien dat dit uitmondt in een theorie met betrekking tot
de evolutie in het werknemersbewustzijn, welke uitdrukkelijk wordt ver-
bonden met zijn technisch-evolutieschema van industriearbeid. Gezien de
bevoorrechte positie, die de techniekvariabele daarmee in het verkla-
ringsmodel wordt toebedeeld, ontstaat het gevaar dat een handelingsso-
ciologische methodiek gekoppeld wordt aan een deterministische evolutie-
theorie. Om deze valkuil te ontlopen wordt door Touraine een specifiek
(handelingssociologisch) arbeidsconcept ontwikkeld waarin de tegenstel-
ling tussen object-subject of tussen handelen en situatie zou zijn wegge-
vallen. In zijn optiek is arbeid zowel een objectief feit of determine-
rende realiteit, als een stellingname tegenover dezelfde realiteit. Dit leidt
ertoe, dat in het denkmodel van Touraine objectieve situatieveranderin-
gen in de arbeid zich gelijktijdig vertalen in de aard van het werkne-
mersbewustzijn, zonder dat dit in termen van causaliteit mag worden
begrepen.

We hebben daarbij gezien dat zijn evolutietheorie gebaseerd is op
dezelfde dialectische principes als verondersteld in zijn technische ar-
beidsevolutietheorie.

Als belangrijkste bezwaar tegen dit model van Touraine hebben we
onder meer aangevoerd, dat het welhaast iedere poging tot operationali-
sering onmogelijk maakt en er niet langer verklarende relaties kunnen
worden geconstrueerd tussen de onderzochte entiteiten.
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In zijn 'Sociologie de l'Action' zien we een eerste paging om de in zijn
arbeidssociologisch onderzoek verwerkte inzichten en postulaten op een
macro-theoretisch niveau te systematiseren.   In deze overgang   naar   alge-
meen theoretische sociologie spelen twee belangrijke referentiepunten
een rol. Het eerste referentiepunt is inhoudelijk van aard en is te her-
leiden tot zijn conceptualisering van de verhouding tussen technische
ontwikkeling en transformatie van de industriearbeid. In zijn historische
handelingssociologie wordt het driefasen-schema van technische evolutie
opgerekt tot een dialectische evolutietheorie van de industri6le samenle-
ving c.q. industrilile beschaving. Het tweede referentiepunt is methodisch
van aard en is eveneens direct ontleend aan zijn arbeidssociologisch
onderzoek. Het idee dat houdingen, handelingen en dergelijke niet als
een reactieve reflex op objectieve situatieveranderingen mogen worden
beschouwd, vormt in wezen ook de methodische grondwet van zijn mac-
ro=sociologie.

Het concept arbeid vervult in deze studie een sleutelfunctie zowel in
methodisch als inhoudelijk opzicht. Arbeid wordt hier gedefinieerd in
termen van historisch handelen en waarin volgens Touraine de tegenstel-
ling tussen subject en object, of zo men wil tussen deterministische en
idealistische benaderingen zou zijn opgeheven. Daarnaast wordt er van
uitgegaan, dat naarmate de arbeid verder evolueert de samenleving op
den duur zichzelf gaat beschouwen als collectieve werker en daarmee als
het produkt van collectieve arbeid. Zijn 'Sociologie de l'Action' is dan
ook goeddeels te beschouwen als een 'sociologie du travail' op macro-
niveau. We hebben deze studie zeer uitvoerig behandeld, zowel naar haar
analytische concepten en methodische postulaten als naar haar inhoude-
lijke theorie van dialectische maatschappijevolutie.

Naar onze opvatting moet deze eerste proeve van macro-theoretische
systematisering door Touraine als weinig geslaagd worden aangemerkt.
Dit oordeel is onder meer gebaseerd op de volgende in de studie uitvoe-
rig beargumenteerde overwegingen;
a. Allereerst hebben we een tegenspraak geconstateerd tussen zijn maat-

schappelijke evolutietheorie en de methodische uitgangspunten van
zijn handelingssociologie. Als centraal uitgangspunt wordt de stelling
gehanteerd dat de maatschappelijke evolutie niet verklaard mag wor-
den uit een autonome logica van niet-sociale determinanten. Bij na-
dere beschouwing blijkt in zijn dialectische evolutietheorie een zeer
bevoorrechte rol te zijn weggelegd voor de industrieel-technische
ontwikkeling.

b. De vermenging die in de studie optreedt tussen arbeid als handelings-
determinerende situatie en arbeid als normatief georiiinteerd historisch
handelen. Het samenvallen van deze beide aspecten in 66n begrip,
maakt het in mijn ogen onmogelijk zijn sociologie op de door hem
gewenste empirische grondslagen te doen berusten.
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c. De poging tot synthetisering van elkaar in essentie opponerende
ideednbewegingen leidt ertoe dat er eigenlijk geen keuze meer wordt
gemaakt tussen de belangrijkste methodologische dilemma's in de
sociologie. Deze dilemma's, zo lijkt het erop, worden geacht zich niet
meer voor te doen wanneer de sociologie zich baseert op door hem
voorgestane dialectische concepten als arbeid, sujet historique en
dergelijke.

d. Zijn studie slaagt er verder ook niet in om definitief af te rekenen
met het historistische gedachtegoed. Wij hebben geconstateerd dat
Touraine met de inhoudsopvulling van het 'sujet historique' in de
industriile beschaving bij voorbaat uitgaat van een zingevingseenheid
die niet ter discussie staat en die gezien zijn deductieve redeneer-
trant ook niet toetsbaar is.

e. Hoewel Touraine zijn sociologie als een 'dimarche' omschrijft, wordt
er in de studie geen methodisch instrumentarium ontwikkelt, waardoor
zijn studie in het zo fel begeerde bereik van de empirische sociologie
kan worden gebracht.

Enkele van deze 'zwakheden' moet Touraine blijkbaar ook zelf onderkend
hebben, getuige zijn nieuwe systematiseringspoging, die is ingezet met
zijn studie 'Production de la Socidtd' en die verder vervolmaakt is in
onder andere 'La Voix et le Regard'.

Onder de veranderingen die in vergelijking met zijn 'thdse d'itat' het
meest in deze nieuwe systematiseringspoging eruit sprongen, kunnen de
volgende worden genoemd:
a. De verzwakking van de eertijds centrale positie van het arbeidscon-

cept   in het theoretische bouwwerk. De filosofische onderbouw   is
daarmee minder uitbundig en nadrukkelijk aanwezig en speelt de
discussie zich eindelijk meer op het kengebied van de sociologie zelf
af. De eens zo kenmerkende en hechte band tussen (empirische) ar-
beidssociologie en macro-theorie is echter wel praktisch geheel door-
geknipt en nog slechts als residu aanwezig.

b. Een minder sterke beklemtoning van voluntaristisch aandoende noties
als bewustzijn, sujet, project e.d. Zelfs het begrip handelen verliest
zijn toonaangevende positie en wordt toenemend ingeklemd binnen een
meer aan de systeemleer ontleende terminologie als handelingssysteem,
organisatiesysteem etc.

c. Het in zijn volle glorie herstellen van het klassebegrip zowel als es-
sentiule theoretische notie en als blijvend kenmerkend analytisch be-
standdeel van de samenleving ook in de post-industri6le fase.

d.  Het opgeven van het weliswaar dialectische, maar daarom niet minder
endogene maatschappelijke evolutieschema in een poging het latent
technologisch-deterministische en historistische karakter van zijn
theorie voorgoed te doorbreken.



274

e. Het anders en later situeren van de caesuur in de historische evolutie
van de samenleving. De allesbepalende breuk in de maatschappelijke
evolutie ligt niet langer in de overgang van traditioneel naar indus-
trieel maar van industrieel naar post-industrieel.

f.  Het ontwikkelen van een eigen methodiek voor onderzoek naar sociale
bewegingen als producenten van een samenlevingsmodel binnen een
gegeven historiciteit.

We hebben aangegeven, dat deze veranderingen leiden tot het centraal
stellen van een ander klassiek sociologisch dilemma. De tegenstelling
wordt niet langer gedefinieerd in termen van situatie versus bewustzijn,
of subject versus object maar in termen van actor versus systeem. Ook
hier zien we Touraine een conceptueel en analytisch arsenaal tot ontwik-
keling brengen, dat er op gericht is dit dilemma te overwinnen. Met
name in zijn begrip historiciteit worden verschillende aspecten en dimen-
sies analytisch uiteengerafeld die in het vroegere begrip 'sujet histori-
que' niet werden onderscheiden. Zijn nieuwe typologie van samenlevings-
vormen heeft daarmee een betere onderbouwing verworven en zijn anal-
yse model vertoont een grotere interne consistentie. Als een verbetering
moet verder aangemerkt zijn onderscheid, in diachrone en synchrone
analyse, inzoverre dat hier een verschil wordt aangebracht tussen ont-
wikkelingspatronen van historiciteit en het functioneren van een samen-
leving binnen een historiciteit.

Hiermee wordt in ieder geval voorkomen dat, zoals in 'Sociologie de
l'Action' nog uitdrukkelijk werd beweerd, het kapitalisme als een over-
gangsstadium wordt opgevoerd in de maatschappijevolutie.

Desondanks hebben we in zijn nieuwe theoretische constructie een
aantal onvolkomenheden ontdekt.

Zo hebben we gewezen op de tegenspraak in zijn argumentatie van de
maatschappelijke en theoretische noodzaak van zijn sociologische benade-
ringswijze. Daarnaast vinden we de theoretische onderbouwing van zijn
stelling, dat de samenleving in haar geprogrammeerde fase een cultureel
model bezit, dat niet langer meer steunt op meta-sociale garanten, niet
geheel overtuigend. Naar onze smaak heeft dit onder meer te maken met
de onvoldoende theoretische verantwoording waarop de zogenaamde hidr-
archische ordening van de elementen in het economische systeem geba-
seerd is.

Vervolgens hebben we stilgestaan bij de scheiding die Touraine in
zijn benadering aanbrengt tussen historiciteit en klassehandelen. Naar
onze mening wordt hierdoor toch weer een dualisme geintroduceerd,
waarvan eerder door hem werd gesteld dat dit voor de sociologie een
onjuist methodisch uitgangspunt vormt. In dit verband hebben we com-
mentaar geleverd op de wijze waarop Touraine klassen en klassenbe-
trekkingen in zijn model betrekt. Ons belangrijkste bezwaar daartegen is,
dat het klassenconflict daarin verschijnt als een aan arbeid inherente
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natuurlijke realiteit. Tenslotte hebben we kritiek geleverd op het onder-
scheid diachrone versus synchrone analyse. We hebben onder meer ge-
constateerd dat de manier waarop Touraine dit onderscheid gebruikt,
leidt tot een aantasting van de methodologische grondslag van zijn his-
toriciteitsconcept. Teveel wordt daarin beklemtoond dat historiciteits-
transformatie uiteindelijk op maatschappelijk exogene factoren is terug
te voeren.

Wat tenslotte zijn nieuwe methode van '1'intervention sociologique'
betreft als de methode en praxis van zijn theorie: naast een aantal me-
thodisch-technische bezwaren (zoals de verhouding tussen micro- en ma-
cro sociale logica, de grote mate van onderzoekersgevoeligheid en inter-
pretatievrijheden) is ons hoofdbezwaar dat de theorie in deze methode te
veel als postulaat wordt gehanteerd. De methode dreigt daarmee gevaar
te lopen tot instrument van een zich zelfverwerkelijkende theorie te
worden.

Na dit overzicht rest ons de vraag, hoe het werk van Touraine uiteinde-

lijk gewaardeerd en geplaatst moet worden binnen de vari6teit van so-
ciologische stromingen en paradigma's. Het antwoord daarop is niet een-
duidig te geven. Dit heeft vooral te maken met het feit, dat Touraine
met zijn analytische constructies de intentie heeft een oplossing aan te
reiken voor de bekende sociologische dilemma's. Zoals hijzelf uitvoerig
beklemtoont, is zijn sociologie als tegenwicht bedoeld voor al die bena-
deringen, die uitgaan van de tegenstelling actor-systeem, object-subject,
situatie-handelen etc. Bovendien stelt hij zich hevig te weer tegen histo-
ristische (lineaire) evolutiemodellen en tegen zogeheten naturalistische,
deterministische en idealistische interpretatiekaders. Het is vanuit deze
optiek bijzonder moeilijk om Touraine in een van de bekende paradigma-
scholen onder te brengen, aangezien zijn theoretische inspanningen juist
erop gericht zijn verschillende denkrichtingen te overbruggen. Wie zijn
werk toch van een etiket wil voorzien, komt noodgedwongen terecht in
ongelukkige typeringen als marxistisch-existentialisme, structuralistisch-
interactionisme, deterministisch-voluntarisme en dergelijke meer (1).
Hoewel (door deze onmogelijke eenduidige plaatsbepaling) voor sommige
beoordelaars het werk van Touraine als ondoorgrondelijk verschijnt, is
het in mijn ogen juist dit aspect dat zijn werk zo uitdagend en soms zo
controversieel maakt. In zijn synthese leidt Touraine de lezer als het
ware door het boeiende landschap van sociologische perspectieven. Als
een volleerd reisleider weet hij de sociologische toerist bij ieder verge-
zicht te attenderen op de mooie en de dissonante, beeldverstorende as-

pecten en zo bij de reiziger een stijgend verlangen los te weken naar de
met zoveel beloften aangekondigde eindbestemming. Dat ook deze eindbe-

stemming uiteindelijk niet helemaal de belofte kan waarmaken (zoals in
de reiswereld nu eenmaak gebruikelijk is) doet niets af aan de avontuur-
lijke en af en toe vermoeiende reis die Touraine zijn lezers laat meema-
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ken. De welhaast onvermijdelijke methodische en conceptuele inconsis-
tenties, die zijn poging tot synthetisering meebrengt, vallen in mijn ogen
gedeeltelijk weg tegen zijn indrukwekkende poging de vaak hopeloze

patstelling in sociologische perspectieven te doorbreken. Net zoals Tou-
raine zelf, wordt ook de lezer daarbij continue gedwongen over de theo-
retische resultaten en pretenties van de sociologie na te denken.

Behalve door theoretische virtuositeit wordt het werk van Touraine
gekenmerkt door een hartstochtelijke gedrevenheid de maatschappelijke
actualiteit te willen doorgronden. Daarbij spreidt hij een gedegen en
uitvoerige actuele en historische kennis ten toon over een veelheid van
maatschappelijke deelgebieden. Zijn theoretische constructies zijn bij hem
dan ook geen zaak van theorie omwille van de theorie, maar zijn zijn
uitdrukkelijk bedoeld om de complexe maatschappelijke actualiteit tran-
sparant en grijpbaar te maken. Sterker nog: zijn sociologie wordt door
hem als een noodzakelijk antwoord gezien op de kwalitatieve transforma-
tie die de samenleving op dit moment doormaakt. De diepste beweegreden
van Touraine is dan ook de modernisering van de sociologie gelijke tred
te doen houden met die van de samenleving zelf. De sociologie moet
verlost worden van haar 19e eeuwse erfenis en dient geactualiseerd te
worden op een manier die past bij het karakter van de samenleving van
nu. In deze actualisering laat Touraine zich niet hinderen door de beper-
kingen van de verschillende sociologische denkrichtingen, temeer daar de
meeste ervan volgens hem nog altijd stevig voortborduren op concepties
en inzichten die relevant waren voor de samenleving in haar vorige fase.
Zoals we in de bespreking al eerder hebben opgemerkt, kan zijn werk
beschouwd worden als de uitkomst van een weigering zich in een van de
traditionele perspectieven te laten opsluiten. Het is dan ook niet ver-
wonderlijk, dat in zijn theoretische constructies elementen uit de ver-
schillende belangrijkste denkrichtingen aanwezig zijn dn dat zij een
nieuwe inhoudelijke plaats krijgen toebedeeld.

Zowel naar vorm en stijl is het oeuvre van Touraine een duidelijke
exponent van wat wij als zo typisch voor de Franse sociologie meer in
het algemeen hebben genoemd. Ook inhoudelijk borduurt zijn werk nog
immer voort op de oorspronkelijke en specifieke grondslagen van de
Franse sociologie. Ik doel hier onder meer op de klemtoon, die binnen de
Franse sociologische theorievorming van af haar ontstaan gelegd is op de
industrieel-technische ontwikkeling als de sleutelvariabele in het maat-
schappelijke transformatieproces. Ook bij Touraine valt de nadruk op het
analyseren van de gemeenschappelijke kenmerken van technisch-gevan-
ceerde samenlevingen, ondanks hun grote verschillen in politieke en
institutionele vormgeving. Wat dit betreft kan de benadering van Tou-
raine beschouwd worden als een Franse variant op de met name in de
angelsaksische landen stevig verankerde stroming van 'industrial-society
theories'. Het grote verschil van Touraines benadering is echter, dat hij
niet vervalt in een simpel lineair convergentiedenken of verzandt in een
'end of ideology' opvatting.
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Vervolgens is de sociologie van Touraine ook te beschouwen als een

poging om de oorspronkelijke belofte van de grondleggers van deze
discipline eindelijk waar te maken. De sociologie in Frankrijk heeft sinds

haar ontwaken niet alleen de pretentie gehad de moeder der sociale

wetenschappen te worden, maar ook de uitdrukkelijke eerzucht ten toon

gespreid als een voor de moderne samenleving onmisbare wetenschap te
worden aangemerkt. De sociologie van Touraine is in zekere zin het ant-

woord op- en de vervulling van deze diep gekoesterde wens. In zijn ana-

lytische reconstructie van de maatschappelijke ontwikkelingsgang, zit het
idee verborgen, dat eigenlijk nu pas de maatschappelijke condities zoda-

nig zijn dat de sociologie haar wetenschappelijke beloften kan waarma-

ken. Als de historiciteit haar hoogste niveau heeft bereikt (dat wil zeg-
gen in de geprogrammeerde evolutiefase) ziet ook de samenleving zich-
zelf voortaan als het produkt van haar eigen arbeid. Dit betekent, dat de
historiciteit een volledig sociaal karakter bezit.

Binnen een dergelijke opvatting zal het duidelijk zijn, dat de weten-

schap die het sociale als studieobject heeft in de hierarchie van maat-

schappijwetenschappen een gepriviligeerde positie gaat innemen. Zoals in

de bespreking van zijn theorie van de conflictuele zelfproduktie naar
voren is gekomen, beschouwt Touraine zijn sociologie als een voor de
samenleving onmisbare wetenschap en met zijn 'intervention sociologique'
pretendeert hij zelfs in staat te zijn het functioneren van de samenle-

ving op een 'hoger' historiciteitsniveau te brengen.
Met het verschijnen van de geprogrammeerde samenleving ziet Tou-

raine, om het in andere bewoordingen te stellen, de wetenschappelijke

vervulling van de methodische stelregel van Durkheim in het vizier ko-

men, dat het sociale ook voortaan inderdaad uit het sociale verklaart
kan worden. Wat dit betreft is Touraine een Durkheimiaan in hart en
nieren. Met een beetje goede wil is zijn 'intervention sociologique' ook
te plaatsen binnen de pedagogische traditie van de Durkheimiaanse socio-

logie   (2).   Ook in Durkheimiaanse kring  werd  aan de sociologie  een  maat-

schappelijke opvoedende waarde toegekend, hetgeen zij het met een
totaal andere achtergrond en doelstelling ook in het werk van Touraine

tot uiting komt. Maar hiermee houdt de vergelijking met de Durkheimso-

ciologie ook verder op. Voor Touraine is de maatschappij nu eenmaal

geen objectieve realiteit sui generis en wil hij juist definitief afrekenen

met de in de sociologie van Durkheim stevig gewortelde dualistische

conceptie van de sociale werkelijkheid. De samenleving is voor hem het
produkt van collectief handelen en zij is zelfs in haar diepste kern een

handeling op zichzelf.
In de onderbouwing van deze conceptie treedt Touraine meer uitdruk-

kelijk in de intellectuele voetsporen van Weber. Aan Weber ontleend

Touraine grotendeels zijn objectdefinitie van de sociologie en met name
het methodisch postulaat dat sociaal handelen per definitie als normatief

georiunteerd moet worden aangemerkt. Zijn belangrijkste commentaar op
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Weber is echter dat deze de normatieve oridntaties nog teveel buiten het
sociale handelen zelf plaatst. Hier ligt de grote uitdaging die Touraine
zichzelf stelt. Uit de aanzetten van Weber wil hij een theorie (en me-
thode) van historische praxis ontwikkelen die zich als het grote tegen-
wicht kan presenteren voor de theorie van sociale systemen die Parsons
eveneens uit dezelfde aanzetten heeft gedestilleerd. Het is daarbij wel-
haast een natuurlijke noodzakelijkheid dat Touraine hierbij een beroep
moet doen op het marxistisch gedachtegoed. Hieraan ontleend Touraine
zijn concept van arbeid als historische praxis, alsook de doorslaggevende
rol die aan het klassenconflict wordt toegekend, dat door Touraine even-
eens als een bipolaire tegenstelling wordt uitgelegd. Zijn pad scheidt
zich als het gaat om de verklaring en de rol van het klassenconflict in
de produktie en transformatie van de samenleving. Ook met zijn opvat-
ting over de rol en betekenis van de wetenschap, zoals onder meer met
zijn 'intervention sociologique' uitgedragen, beweegt Touraine zich bin-
nen een marxistische traditie zoals die onder andere door Lenin, Lukacs
en Gramsci verder is uitgebouwd   (3). Net zoals Lenin   zich   in   zijn   be-
roemde pamflet 'What is to be done' bezighield met de vraag hoe voor-
komen moet worden dat de arbeidersbeweging haar historische opdracht
niet uit het oog verliest, zo actualiseert Touraine in feite deze vraag-
stelling voor de sociale beweging van de geprogrammeerde samenleving.
Hoewel het antwoord van Touraine op deze vraag wezenlijk anders is,
gaat hij er toch ook van uit dat zijn theorie een bemiddelende rol kan
spelen in de historische bewustzijnsontwikkeling van sociale bewegingen.
Zijn sociologie bevat dan ook niet uitsluitend een strikt wetenschappe-
lijke programmatuur maar stelt zich ook een politieke opdracht. In het
behulpzaam zijn van de populaire klasse bij haar streven de controle te
verwerven over het culturele model van de samenleving werpt hij zich op
als de verdediger van de democratie tegenover de technocratie van de
geprogrammeerde samenleving.

Met bovenstaande niet uitputtende parade van vaak in essentie elkaar
opponerende ideednbewegingen moge duidelijk geworden zijn hoe veelzij-
dig de basis is waarop Touraine zijn sociologie heeft geconstrueerd. In
deze reconstructie van de sociologie probeert Touraine tussen de diverse
inhoudelijke en methodologische tegenstellingen door te laveren en pro-
beert hij soms het onmogelijke met elkaar te verzoenen. Dat dit theore-
tisch bouwwerk, gezien de uiteenlopende bouwstijlen waarmee het is
geconstrueerd, niet helemaal tot een nieuwe architectonische eenheid is
uitgegroeid, is een bijkomstigheid die niets af doet aan de gedurfde en
virtuose prestatie van Touraine.

Daarmee behoort Touraine tot het zeer selecte gezelschap van socio-
logen die maatschappelijke vraagstukken kunnen plaatsen binnen het
raam van een eigen theorie en methodologie. In dit opzicht kan hij met
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recht beschouwd worden als een moderne klassieker. Klassiek in die zin,
dat hij net als Marx, Weber en Durkheim de sociologie wil voorzien van
een eigen groot synthetisch (conceptueel en methodologisch) arsenaal.

Waren hun theorie6n ontleend aan - en verbonden met de industri*le
transformatie van de samenleving; Touraine baseert zijn theorie op een
reflectie over een kwalitatief nieuw transformatieproces dat de samenle-
ving volgens hem op dit moment doormaakt. Vele actuele vraagstukken
en ontwikkelingen, zoals de crisis in de arbeidersbeweging, de teloorgang
van klassieke doctrines als socialisme en liberalisme, de politisering van
het economische leven, de pragmatische hervormingen van het (universi-
taire) onderwijs en dergelijke, lijken met behulp van zijn denkschema te
kunnen worden verhelderd en geplaatst. Zijn sociologie schildert de
hoofdcontouren van een samenleving die op dit moment haar geboorte-
proces meemaakt. Ondanks het feit dat deze samenleving gekenmerkt
wordt door totaal andere conflicten en (historische) actoren, blijft ook
hier het essentiile strijdpunt draaien om de politieke en institutionele
inrichting van deze samenleving. Sociale bewegingen zijn en blijven de
fabriek en het produktiecentrum van de samenleving, zij het wel onder
toezicht van het autonoom functionerend hoofdkantoor van de historici-
teit.

Men ziet wat het beeldend spraakgebruik van Touraine bij diens com-
mentator te weeg brengt. Het is dan ook de hoogste tijd dat hij via een
achterdeur het theoretisch bouwwerk van Touraine gaat verlaten. Als het
'hora-est' geklonken heeft, zal hij hopelijk kunnen ervaren dat hij
daarin niet verdwaald is en een juiste uitgang heeft gevonden.
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SUMMARY/END

With the French sociological tradition as scenery,   in this study  we  have
given an overview of the development in the work of Touraine. In doing
so we have not concentrated ourselves - as announced in the introduc-
tion - on his substantial theories and perspectives. The emphasis has
been   put   on the conceptual and methodological framework, in which   he
has developed those theories. Consequently, this study does not give a
complete and correct idea of the comprehensive 'oeuvre' of

Touraine. We                   just have tried to expose the foundations in the thinking of Touraine. In
doing so, we have only reconstructed a meagre skeleton of his thinking.
For a correct appreciation of this end-evaluation, it is necessary to          
underline first that in this study the vital and sparkling character of the
analyses of Touraine hardly stands out clearly. These substantial insights
are what provide his skeleton of thought with flesh and blood and bring
his work to life. With this study the incorrect impression can be created
that the work of Touraine has to be considered as very arid and dull
without the proverbial French spirituality and 'esprit'.

The writer feels called upon to apologize for this onesided reflection.
As an extenuating circumstance he can only allege to the fact that in
this country the Tourainean substantial theses about for instance 'con-
trol-syndicalism', post-industrial society and social movements, are suffi-
ciently well-known. Less attention has been paid to the underlying
structure of thought on which these views have been based. It is this
gap, that we have tried to fill up with this study. Our end-evaluation
has the following structure:
First of all a resumd will be given of the development in the work of
Touraine such as percieved by us. The emphasis shall be put on the
great extent of continuity that to our opinion can be discovered in his
work. Indeed, also his latest macro-theoretical studies can still be consi-
dered as the concrete shaping and further perfectionization of some
'simple' discernments which can be distinguished in his first empirical
research-projects. In this part we once again shall bring to the front
our criticism as it has been often mentioned between the lines during
our presentation.

After that we shall try to place the work of Touraine within the
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broad scale of sociological paradigms and we shall examine which intel-
lectual gauges his theoretical building rests upon.

At the end we shall devote some words to the relevance of his
approach for sociology as well as for the societal actuality.

Looking back on the development that has manifest itself in the work of
Touraine over a period of more than thirty years, we can say that there
is a great extent of continuity in the way he has approached social

problems. Although his work can be subdivided in three identifiable
periods, one cannot really speak of ruptures in his analytic postulates.

The development in his work can be characterized as a continuous
effort to give a more profound theoretical and methodological systemati-
zation to a number of insights which have guided his study and research
from the beginning. In our opinion the same dialectical scheme with
which he has mapped the evolution in industrial labour, can be used to
clarify the evolution in his own theoretical work.

Phase A consists of his industrial sociological research-projects, in
which 'L'Evolution du Travail Ouvrier aux Usines Renault' appears as
one of the key-studies. Phase B is his first specimen of a historical
sociology of action as embodied in 'Sociologie de l'Action'. Finally, the
period wherein Touraine devotes himself defenitively to the macro-theo-
ry, with 'Production de la Soci6t6' and 'La Voix et le Regard' as the
most important works, can be named phase C. Just as the middle phase
in the technical evolution of labour appears as a crossing of two oppo-
site movements, something like that is also identifiable in his own work.
Especially his 'Sociologie de l'Action' can be regarded as a transitional
study in which a contradictive encounter takes place between a procee-
ding phase of empirical research and a succeeding phase of 'grand theo-
ry'. The charm of the application of this dialectic evolutionmodel can be
seen in the possibility it creates to clarify the influence of concepts and
postulates of his earliest researchprojects on his later studies. In our
opinion the complete 'oeuvre' of Touraine has been developed around a
very specific definition of the concept of labour. Although in his recent
works the bond between industrial sociological research and macro-the-
ory has been severed, it remains a fact that his concept of labour still
plays a very important role. From this point of view we shall briefly
summarize the evolution in his work.

In his first empirical research-project, Touraine develops a for that time
original and in our opinion still very relevant analytical perspective with
respect to the evolution in industrial labour. Looking back at this dia-
lectic evolutionscheme we can trace hidden assumptions, which only later
were elaborated on a higher level of abstraction in his first version of a
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historical sociology of action.
First   of   all the 'discovery', that along with technical progress social

relations and values play a role of growing importance in the way labour
is organized and in the way labour is evaluated by the workers themsel-
ves. He expresses this in the paradoxical proposition that a 'technical
labour-system' is by definition also a 'social labour system'. This state-
ment contains the seed of his later central idea that along with indus-
trial-technological development the capacity of society to produce itself
on its own strength increases. The programmed society as the most
technical advanced societal system is also the most social system.

Then the idea that the transformation of industrial labour must be
seen as a dialectic process, in which labour-systems arise that are quali-
tatively different from each other. In his conception of societal evolu-
tion he also distances himself from socalled linear (historistic) models of
evolution. In stead he defends the idea that on this level it is better to
speak of societal systems which are qualitatively different.

In our review we have dealt at great length with the in the majority
of cases wrong interpretations and applications which have been made of
this model of technical evolution in labour. Especially we have taken
this model under protection against the often raised reproach as if it
would be a pure technological-deterministic framework of interpretation.
That does not alter the fact that this model emphasises one-sidedly the
technical aspect in the evolution of labour. Although Touraine postulates
that technical evolution may not be considered as a social-exogenous
force, it remains very notable that in his later work this question too
does not get adequate theoretical attention. In his dialectic technical
scheme of labour-evolution a dilemma is hidden that will reappear on a
different level in his historical sociology of action. Summarized very
briefly, the gist of the argument is that in Touraine's model the social
endogenity of technical evolution appears as a historical result of tech-
nical evolution itself.

In this first research-project one can hardly see an 'action-sociological'
orientation. This aspect comes more to the front in his research later
on. In the first instance this perspective has the features of what after
Rose we have defined as 'middle-range actionalism'. It bears a great
ressemblance to the 'orientation to work' approach of Lockwood and
Goldthorpe. The action frame of reference is based on the methodolo-
gical assumption that workers attitudes may not be considered as a
reactive reflex on changes in objective aspects of the work situation.
The worker too, evaluates his work-situation by means of a 'projet' that
is mainly nourished by his societal experiences. We have seen that this
rudimentary action frame of reference gradually evolves in a historical
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sociology of action on macro-level. In this evolution it is notable that
Touraine does not use this action frame of reference to explore how
workers as an acting group - in confrontation with management, for
instance - really shape their labour and work situation. In other words,
it is not used as an analytic instrument to study the work-situation as
the result of strategicly acting parties. In stead his attention is concen-
trated on the exposure of the nature and dynamics of very general con-
figurations of consciousness. We have seen, that this evolves in a theory
with respect to the evolution in workers-consciousness. In this theory
explicite connection is made with his technical evolution-scheme of in-
dustrial labour. On account of the priviliged position of the technology-
variable in this model of explanation, a risk arises that an action-socio-
logical methodology is connected  with a deterministic evolution theory.
To avoid this pitfall, Touraine develops a specific labourconcept, wherein
the opposition between subject and object, or between action and
situation has been overcome. According to his view, labour is an objec-
tive fact or determining reality as well as the basis for developing a
stand against  the same reality.   In the Tourainean  way of thinking objec-
tive changes in the work situation translate themselves simultaneously in
the nature of workers-consciousness without viewing these in terms of
causality.

We have also seen, that his evolutiontheory of workers-consciousness
is based on the same dialectic principles as assumed in his technical
evolution theory of labour. Our main objections against this model are
that it makes it almost impossible to operationalize the principal con-
cepts and that no longer explanatory relations can be constructed be-
tween the analysed entities.

In his 'Sociologie de l'Action', we see a first endeavour to systematize
on a macro-theoretical level the postulates and insights as processed in
his industrial sociological research. In this conversion to general socio-
logy two analytic points of reference play an important role. The first is
of a substantial nature and can be reduced to the way he has conceptu-
alized the relation between technical development and the transformation
of industrial labour. In his historical sociology of action the ABC-scheme
of technical evolution is 'stretched' to a dialectic theory of evolution of
industrial society e.g. industrial civilisation. The second point of refe-
rence is of a methodological nature and is also derived directly from his
research on industrial labour. The idea that attitudes may not be per-
cieved as a reactive reflex on changes in objective aspects of the work-
situation, is essentially the methodological fundamental law of his macro-
sociology. In this study the concept of labour performs a key-function in
methodological as well as in substantial respect. Labour is defined in
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terms of historical action, where, in according to Touraine, the opposi-
tion between subject-object, or if one wishes, between deterministic and
idealistic approaches has been overcome. Moreover, he postulates that as
labour evolves, society looks upon itself in the long run as a collective
labourer and with that, as the product of collective labour. For the
greater part his 'sociologie de l'action' can be considered as a 'sociolo-
gie du travail' on macro-level. We have treated this study at great
length with respect to the analytical concepts and methodological postu-
lates as well as with respect to the substantial dialectic theory of socie-
tal evolution.

This first endeavour of macro-theoretical systematication was, in our
opinion, not so successful. This judgement is based on the following
considerations (that in our study are accounted for in detail):
1.    First   of   all   we have observed a contradiction between his theory   of

societal evolution and the methodological postulates of his sociology
of action. His key-postulate is that societal evolution may not be
explained out of an autonomous logic of non-social determinants. On
closer examination a priviliged part of his dialectic evolution theory
appears to be reserved for industrial-technical progress.

2.    Then   we have noted an oscillation between labour   as a determining
situation for human action and labour as normative oriented historical
action. The coincidence of these two aspects in one concept, in our
opinion makes it impossible to base his sociology on an empirical
foundation so eagerly wanted by him.

3. Thirdly the attempt to systematize in essence opposing currents of
thought, leads to the situation that in fact no longer a choice is
made between the most important methodological dilemmas in socio-
logy. It seems that these dilemmas   will be solved if sociology hence-
forth rests on dialectic concepts as labour, historical subject and so
on, as proposed by Touraine.

4. Forthly, his study does not succeed in making a final settlement with
historicism. We have observed that Touraine in his definition of the
historical subject in industrial civilisation starts from a unity of
meaning that cannot be discussed and that - in view of his deductive
way of reasoning - cannot be put to the test.

5. Finally, although Touraine circumscribes his sociology as a 'ddmar-
che', in his study no methodical instrument is developed to get his
sociology within reach of empirical sociology as he so intensely desi-
red.

Obviously Touraine himself must have discerned some of these
weaknesses, if one takes into consideration his new endeavour of syste-
matization which started with 'Production de la Soci6t6' and was perfec-
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ted in 'La Voix et le Regard'. Compared to his 'thdse d'6tat' the follow-
ing outstanding changes can be mentioned:
1.    The   weakening  of the formerly central position  of the labour-concept

in his theoretical construction. With that the philosophical substruc-
ture is not so explicitely present anymore and the discussion is more
enacted on the cognitionfield of sociology itself. However, the once
so distinctive and well-knit bond between empirical industrial socio-
logy and macro-theory is nearly completely broken and yet only pre-
sent as a residue.

2.  A less strong emphasis has been put on apparant voluntaristic notions
like consciousness, subject etc. Even the notion action looses its
leading position and is increasingly clenched within a nomenclature
derived from systemtheory like actionsystem, organisationsystem and
so  on.

3. The rehabilitation of the classconcept in all its glory as an essential
theoretical notion as well as a permanent distinctive component of
society, also in its post-industrial phase.

4. The scrapping of his indeed dialectic but therefore no less endoge-
neous schema of societal evolution in attempting to overcome the
latent technological-deterministic and historistic nature of his theory.

5. The situating of the caesure differently as well as later in the his-
torical evolution of society. The all-important break  in this evolution
is no longer seen in the transition from traditional to industrial but
from industrial to post-industrial.

6. The development of a specific researchmethod with respect to social
movements as producers of a societal model within a given historicity.

We have pointed out that these changes lead to the accentuation of
another classical sociological dilemma. The dualism is no longer defined
in terms of situation versus consciousness, or subject versus object, but
in terms of actor versus system. Here too we see that Touraine develops

a conceptual and analytic arsenal aimed to overcome this dilemma. In his
concept of historicity different aspects and dimensions are unraveled,
which were not distinguished in his former concept of historical subject.
With that his new typology of societies has acquired a better conceptual
framework and his analytic model displays a greater internal consistency.

An improvement is furthermore his differentiation between a dia-
chronic and synchronic analysis, so far as a difference is made between
patterns of development of historicity and the functioning of a society
within a given historicity.    With   that he precludes   that   - as explicitly
stated in 'Sociology de l'Action' - capitalism must be seen as a transiti-
onal stage in societal evolution.
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Notwithstanding all the above, we have encountered some
imperfections in  this new theoretical construction.

This way we have pointed out the contradiction in his argumentation
for the societal and theoretical necessity of his approach. Besides that,
we have found his theoretical foundation of the thesis that programmed
society has the disposal of a cultural model that no longer rests on so-
called meta-social garants, not completely convincing. In our opinion this
is due to an insufficient theoretical justification of the assumed hierar-
chical ordening of the elements of the economic system. Next, we have
dealt with the seperation Touraine makes in his model between histori-
city and dass-based acting. We think that with that once again a dua-
lism is introduced, of which formerly was stated by Touraine that this is
an incorrect methodological starting-point for sociology.

In this context we have commented upon the way Touraine
encompasses classes and class-relations in his model. Our principal ob-
jection to this, is that in Tourainean perspective classconflict appears to
be a labour inherent natural reality.

Finally we have commented upon his seperation of synchronic and
diachronic analyses. We have ascertained that the way Touraine uses this
seperation leads to a corrosion of the methodological foundations of his
concept of historicity.    He    puts    too much emphasis    on    the    idea    that
transformation of historicity can be reduced mainly to social-exogeneous
factors. With respect to his new research technique of sociological inter-
vention (as the method and praxis of his theory) we have stated that
the theory is too much dealt with as a postulate. This way the method
runs the immanent risk of becoming an instrument of a self-fulfilling
theory.

After the above outline the question has to be answered in what way
the work of Touraine can be evaluated and placed within the variety of
sociological currents and paradigms. The answer cannot be given unani-
mously.   This   is  due   to   the  fact that Touraine   has the intention to offer
a solution for the well-known sociological dilemmas with his analytic
constructions. As he stated in detail, he sees his sociology as a counter-
weight to all those approaches which start from the opposition actor-
system, object-subject, situation-action and so on. Moreover, he resists
fiercely historistic linear models of evolution and so called naturalistic,
deterministic and idealistic frames of reference. From these perspectives
it is rather difficult to place Touraine in one of the known paradigms.
On the contrary, his theoretical efforts have the intention to bridge the
different ways of thought. The scientist who nevertheless wants to label
his work, ends from sheer necessity in unfortunate characterizations like
marxian-existentialism, structuralistic-existentialism, deterministic-volun-
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tarism, and the like. Although for some commentators the work of Tou-
raine appears to be impenetrable - due to this impossible unanimous
determination - in our opinion it is especially this aspect that makes his
work so provocative and sometimes so controversial. In his synthesis
Touraine sheperds the reader as it were through the fascinating land-
scape of sociological perspectives. As a professional tour-manager at
each sociological panorama he is capable of attracting the tourists'
attention to the beautiful and discordant aspects. In doing so he is able
to give the passenger an impatient longing for the with so many pro-
mises announced ultimate destination. Notwithstanding that this desti-
nation doesn't correspond completely with the original promises made,
the adventerous and now and then fatigueing journey the reader has
undertaken under the guidance of Touraine is still worthwhile.

His impressive endeavour to break through the often hopeless stale-
mate-position in sociological approaches, in our opinion, cancells out
partly the almost unavoidable methodological and conceptual inconsisten-
cies that characterize his attempt at synthetization. Just like Touraine,
the reader is forced to reflect continuously on the theoretical results
and pretentions of sociology. In addition to theoretical virtuosity the
work of Touraine is marked by a passion to see through the societal
actuality.   In  that he displays a thorough and detailed knowledge about  a
multitude of societal domains and aspects. His theoretical constructions
are for him not theory for the sake of theory, but they are intended to
make the complex societal actuality transparant. To put it more strongly:
he sees his sociology as a necessary answer to the qualitative transfor-
mation society is going through at this moment. His deepest motivation
is to let sociology keep pace with the modernization of society. Socio-
logy has to be saved from its heritage of the 19th century and has to
be    actualized    in    a   way    fit    for the present nature of society.    In    this
actualization Touraine ignores the limitations of the different sociologi-
cal currents of thought. He considers this necessary because most of
them are still embroiding on concepts and insights that were relevant
for society in a previous phase. As we have mentioned in our review, his
work can be considered as the result of a consequent refusal to lock
himself up in one of the traditional perspectives. One need not be sur-
prised that in his theoretical construction elements from different cur-
rents of thought are present and that those elements often get a new
substantial meaning.

As to form and style, the work of Touraine is a plain exponent of
what we have stated as typical for French sociology in general. Also the
substance of his work is still embroiding on the original and specific
foundations of French sociology.   I am alluding  here  to the underlining  of
industrial technological development as the key-variable for analysing
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societal transformation which has marked French sociological theory
from the outset.

Touraine also accentuates the analysis of the common features of
technological advanced societies in spite of there differences in political
and institutional structure. As with regard to this aspect, the approach
of Touraine can be considered as a French variant of so called 'indus-
trial-society-theories' which are more deeply rooted in the Anglo-Saxon
sociological tradition. However, Touraine differs from this current in his
negation of linear convergence and of 'the thesis of the end of ideolo-
gy'.

Furthermore, the sociology of Touraine can be considered as an en-
deavour to fulfil at last the original promises of the founders of this
discipline in France. Since its awakening French sociology has pretended
not only to become the 'mother' of social sciences but also to be res-
pected   as an indispensable science for modern society.   In   a way Tourai-
ne's sociology is the answer to - and the fulfilment of this deeply
entertained desire. In his analytic reconstruction of the societal progress
of growth, the idea is hidden that really only now societal conditions
are of such a nature that sociology can fulfil its scientific promises.
When historicity has reached its highest level (that is in the programmed
phase of evolution) society from that day onward looks upon itself as
the product of its own labour. Only the historicity of the programmed
society is of a full social nature. Within such a conception it will be
clear that the science which has the 'social' as object also shall have a
privileged position in the hierarchy of social sciences. As mentioned in
our review of his theory of conflictual self-production, Touraine consi-
ders his sociology as a for society indispensable science and with his
sociological intervention he even claims to be able to bring the functio-
ning of society towards a higher level of historicity. Together with the
appearance of programmed society, Touraine  sees the scientific fulfilment
of the Durkheimian methodical fixed rule coming into sight. In program-
med society the social can indeed and henceforth be explained from the
social. As with regard to this, Touraine is a Durkheimian to the back-
bone. With a bit of good will one can even place his sociological inter-
vention within the pedagogical tradition of Durkheimian sociology.   Also
in Durkheimian circles a pedagogic value was ascribed to sociology. From
a total different background one can see such a purpose in the work of
Touraine too. But then the comparison with Durkheimian sociology comes
to an end. For Touraine society is not an objective reality 'sui generis'
and, furthermore, he wants to get even with the Durkheimian dualistic
conception of social reality.   For him society   is the product of collective
action and society is even in its deepest nucleus an action, a movement
in itself.
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In the foundation of this conception Touraine follows the intellectual
footsteps of Weber. From Weber he derives his objectdefinition of socio-
logy and the methodical postulate that social action is normatively
orientated by definition. Weber is critisized on the fact that normative
orientations are situated too much outside social action itself. It is here
where Touraine sees for himself a big challenge. From the Weberian
basic principles he wants to construct a theory (and method) of histo-
rical praxis as a counter-weight for the theory of social systems which
Parsons has deduced from the same principles. In doing so it is almost a
natural necessity that Touraine has to appeal to the marxian train of
thought. From this he borrows the concept of labour and the decisive
role of classconflict which Touraine also conceptualizes in bi-polar
ternns.

Their roads part with respect to the explanation and the role of
classconflict   for the production and transformation of society. Touraine
operates within a marxian tradition as extended among others by Lenin,
Gramsci and Lukacs, with his conception of the role and meaning of
science, as he propagates with his method of sociological intervention.
Just like Lenin, who in his famous pamphlet 'What is to be done' occu-
pied himself with the question how to prevent the labourmovement from
loosing sight of its historical mission, Touraine in fact is revising this
question for the social movement of the programmed society. Although
his anwer to this question is fundamentally different, he also believes
that his theory can play a mediating role in the development of histo-
rical consciousness of social movements. His sociology contains not only
a pure scientific plan of action but sets itself also a political task. In
helping the popular class in its pursuit of control over the cultural
model of society he sets himself up as a defender of democracy against
the technocracy of the programmed society.

With this broad review of currents of thought, often opposing each

other, we hope that the versality of the foundation on which Touraine
has constructed his sociology has become clear. In this reconstruction
Touraine tries to steer a middle course between the different substantial
and methodological contradictions and he even sometimes tries to recon-
cile the impossible. That this new theoretical construction - in view of
the divergent 'styles of building' - has not been completely debouched
into a new architectonic unity, is a circumstance that doesn't alter much
of the virtuous and daring achievement of Touraine.

Touraine belongs to the select company of sociologist who are able to

place societal problems within a conceptual and methodological frame-
work of their own. In this respect he can be regarded as a modern
classical theorist. Like Marx, Weber and Durkheim he provides sociology
with a 'grand' synthetic arsenal. Their theories were derived from - and
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linked  with the industrial transformation of society. Touraine founds his
approach on a reflection on a qualitatively new process of transforma-
tion, which society is going through at this moment. Many actual pro-
blems like the crisis in the labour-mouvement, the decay of doctrines
like socialism and liberalism, the politicization of economic life and so
on can be explained with the help of his scheme of thought. His socio-
logy pictures the contours of a society which is being born at this mo-
ment of time. Although this society is characterized by conflicts and
actors which are completely different, the essential question at issue
remains the political and institutional organization of society. Social
movements   are and remain the factory or production-centre of society,
all be it under the supervision of the autonomous functioning head-quar-
ters of historicity.
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NOTEN

DEELI

Inleiding

1.    J. Heilbron, Sociologie in Frankrijk; een historische schets. SISWO,
Amsterdam, 1983.

Hoofdstuk 1

1.   In 1887 werd Durkheim benoemd tot 'charg6 de cours' in 'Science
social et pcidagogie' aan de letterenfaculteit van de Universiteit van
Bordeaux. In 1896 werd hij benoemd tot 'professeur de science
social'; de eerste leerstoel met die naam in Frankrijk.
In 1902 volgde zijn benoeming tot hoogleraar aan de Sorbonne in
'science de 1'6ducation: In 1913 werd de naam van deze leerstoel
gewijzigd in 'science de 1'6ducation et sociologie'.

2.  Overzichten van deze opkomende maatschappijbeschouwingen in
Frankrijk zijn onder meer te vinden in: Friedrich Jonas, Geschichte
der Sociologie, Band III, Reinbek, 1969.
Een directe relatie tussen het karakter van de Franse sociologie en
de Franse Revolutie wordt onder meer gelegd door Robert A. Nis-
bet, The French Revolution and the Rise of Sociology in France, in:
E. Tiryakian, The Phenomenon of Sociology, New York, 1971, pag.
27-37.

3.      F. Jonas, Geschichte der Soziologie, o.c., pag. 9.
4.      Ik doel hier met name op de volgende geschriften:

Henri Bergson, Essai sur les donn6es immddiates de la conscience,
1885.

Georges Sorel, Le procds de Socrate, 1889 en Riflexions sur la
violence, 1908.
Gustave Le Bon, Psychologie des Foules, 1895.

5.      F. Jonas, Geschichte der Soziologie, o.c., pag. 18.
6.  Ter ondersteuning van deze opvatting zie onder meer de reeds

genoemde publikatie van F. Jonas en vervolgens, Michael Pollak,
Gesellschaft und Soziologie in Frankreich, K8nigstein, 1978, Klaus
Diill, Industriesoziologie in Frankreich, Frankfurt am Main, 1975.

7.  Van de verschillende netwerken die ook op sociologiebeoefening
aanspraak maakten moet met name die van Rend Worms genoemd
worden. Hij richtte onder meer het eerste vaksociologische tijd-
schrift ter wereld op namelijk Revue International de Sociologie,
alsmede het Institut International de Sociologie in 1894. Zie hier-
voor met name J. Heilbron, Sociologie in Frankrijk, o.c., pag. 24
e.v.
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8.  Voor een goede analyse van de oorzaken achter het succes van
Durkheim om zijn sociologie als universitaire discipline binnen de
Sorbonne op te nemen zie, Pierre Bourdieu, Jean Claude Passeron,
Sociology and Philosophy in France since 1945: Death and Resurrec-
tion of a Philosophy without Subject, in: Social Research, vol. 34,
1967, no. 4, pag. 162-212. Zij wijzen daarin ook op de grote con-
cessies die Durkheim moest doen ten opzichte van de wetenschaps-
standaarden binnen de filosofische faculteit.
Zie ook: Victor Karady, Strat6gies de riussite et mode de faire-
valoir de la sociologie chez les Durkheimiens, in Revue Fran aise de
Sociologie, Vol. XX, no. 1, 1979, pag. 49-83.

9.   Terry N. Clark, Prophets and Patrons: The French University and
the Emergence of the Social Sciences, Cambridge Mass, 1973, pag.
14.

Een uitvoerig commentaar op deze studie is Jean Claude Chambore-

don, Sociologie de la sociologie et int6r6ts sociaux des sociologues
in: Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 1975, no. 2, pag. 2-
17.

10.  P. Bourdieu, J.C. Passeron, Sociologie and Philosophy in France,
o.c., pag. 177.

11.        Ibid.,  pag.  205.
12.    T.N. Clark, Prophets and Patrons, o.c., pag. 12.
13.    Ibid., pag. 68.
14. Philippe Besnard, La formation de 1'6quipe de l'Ann6e Sociologique,

in: Revue Franqaise de Sociologie, Vol. XX, no. 2, 1979, pag. 7-32.
15. Philippe Besnard, Pr6sentation, Introductie bij het speciaalnummer

van Revue Frangaise de Sociologie over Les Durkheimiens, Vol. XX,
no. 1,1979, pag. 4.

16.    Ibid., pag. 4.
17. Claude Livi-Strauss, French Sociology in: G. Gurvitch, W.E. Moore

(eds), Twentieth Century Sociology, New York, 1945, pag. 505.
18.    Ibid., pag. 503.
19.  Men is er uiteindelijk wel in geslaagd de sociologie een plaats te

geven in de opleiding tot onderwijzers en leraren.
20.  Met name gebeurde dit in de studies van Mauss, Davy en Moret

over het kastensysteem. Het hoogtepunt van vooroorlogse kritiek op
de Durkheimbenadering kwam van Levy-Bruhl met zijn La Mentalit6
Primitive uit 1922. Hierin keerde hij zich fel tegen het idee van
Durkheim dat de maatschappelijke integratie en het collectieve
bewustzijn alleen maar van vorm zou veranderen en niet van in-
houd.

21.    P. Bourdieu, J.C. Passeron, Sociology and Philosophy in France, o.c.,
pag. 208.

22. Zie voor een vergelijking op dit punt F. Jonas, Geschichte der
Soziologie, o.c.
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23.    M. Pollak, Gesellschaft und Soziologie in Frankreich, o.c., pag. 26.
24.    P. Bourdieu, J.C. Passeron, Sociology and Philosophy in France, o.c.,

pag. 211-212.
25.    C. Ldvi-Strauss, French Sociology, o.c., pag. 506.
26.    M. Pollak, Gesellschaft und Soziologie in Frankreich, o.c., pag. 26.
27. Zie Ldvi-Strauss, French Sociology, o.c., pag. 505.

F. Jonas, Geschichte der Soziologie, o.c., pag. 83.
28.    F. Jonas, ibid., pag. 7.
29.  R. Aron, Modern society and sociology, in: E. Tiryakian, The Phe-

nomenon of Sociology, o.c., pag. 158-170. P. Bourdieu, J.C. Passeron,
o.c., pag. 208.

Hoofdstuk 2

1. Deze leerstoelen werden bekleed door resp. J. Stoetzel, G. Duveau,
G. Davy en G. Gurvitch.

2. Goede analyses op dit punt bieden onder meer: M. Pollak, Gesell-
schaft und Sociologie in Frankreich, o.c., J. Heilbron, Sociologie in
Frankrijk, o.c.

3.      Geciteerd uit J. Heilbron, o.c., pag. 54.
4.      R. Aron, L'opium des intellectuels, Paris, 1955.
5.   A. Cuvillier, OU va la sociologie fran aise, 1953. Zie ook: J. Heil-

bron, o.c., pag. 56.
6. Alain Touraine, Un d6sir d'Histoire, Paris, 1977.
7. Deze sectie werd ook de naoorlogse thuisbasis van de 'Annales-

school'.
8.   Het 'Institut des Sciences Sociales du Travail', opgericht in 1954

vormde een onderdeel van het Ministerie van Arbeid. Zie voor de
betekenis van dit instituut het volgende hoofdstuk.

9.   D. Pinto, Sociology as a cultural phenomenon in France and Italy
1950-1970, Ph. D., Harvard University, 1977.

10.    R. Aron, L'opium des intellectuels, o.c.
11. Michel Crozier, La r6volution culturelle, in: Nouvelle Europe, 1963.

Ook vertaald in: Daedalus, winter 1964, pag. 514-542.
12.  Zie het onderzoek naar het prestige van onderzoeksinstituten onder

vakgenoten van: E. Crawford, M. Mazoyer, C. Barth616my, lfldments
d'une 6valuation des centres de recherche en sciences sociales,
CNRS, Paris, 1976.

13. Alain Touraine, Le sociologue, son travail et la socidtd, in: Sociolo-
gie du Travail, jrg. 8, no. 3, 1965, pag. 285-294.

14.  Zie M. Pollak, Gesellschaft und Soziologie in Frankreich, o.c., pag.
48 e.v.

15.    J. Heilbron, Sociologie in Frankrijk, o.c., pag. 82.
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16. Dit citaat van A. Touraine uit 'Sociologie de l'Action', 1965, pag.
469, is heel allert door J. Heilbron uit dit complexe werk gehaald.
Zie J. Heilbron, Sociologie in Frankrijk, o.c., pag. 82.

17.   M. Pollak spreekt in dit verband van industrialisering van de socio-
logie. M. Pollak, Gesellschaft und Soziologie in Frankreich, o.c.,
pag. 70 e.v.

18. Raymond Boudon, The French University since 1968, in: Comparative
Politics, Vol. 10, 1977, no. 1, pag. 89-119.

19.  Zie ook Charles C. Lemert, Literary politics and the 'Champ' of
French Sociology, in: Theory and Society, 1981, no. 3, pag. 645-
669.

20.  Zie de eerder genoemde werken van Bourdieu/Passeron, Boudon en
Clark.

21.    R. Boudon, The French University, o.c., pag. 112 e.v.
22.    Ontleend aan J. Heilbron, Sociologie in Frankrijk, o.c., pag. 79.
23.      R.  Boudon, The French University, o.c., pag.  109.
24.    C. Livi-Strauss, Anthropologie structurale, Paris, 1958.
25.     P. Bourdieu, Structuralism and the theory of sociological knowledge,

in: Social Research, Vol. 35, 1968, pag. 681-706.
26.  J. Heilbron, Opkomst en ondergang van een intellectuele mode: het

structuralisme, in: Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, jrg. 8, no.
3, 1981, pag. 395-439.

27.    R. Boudon, The French University, o.c.
28.    Ibid., pag. 109.
29.  C. Lemert, Reading French Sociology, in: C. Lemert (ed.), French

Sociology; Rupture and Renewal since 1968, New York, 1981, pag. 3-
32.

30.    Ibid., pag. 6.
31.    Ibid., pag. 23 e.v.
32.    M. Pollak, Gesellschaft und Soziologie in Frankreich, o.c., pag. 82.

Hoofdstuk 3

1.  Zie onder meer: Klaus Dull, Industriesoziologie in Frankreich,
Frankfurt am Main, 1975, pag. 45 e.v.
Michael Pollak, Gesellschaft und Soziologie in Frankreich, K6nig-
stein, 1978, pag. 28 e.v.
Michael Rose, Servants of Post-industrial Power; Sociologie du
Travail in modern France, London, 1979.
Michael Rose, French Industrial Studies: A bibliography and guide,
Westmead, 1977.

2.      Zie met name K. Dull, o.c., pag. 63 e.v.
3.      Ibid., pag. 35 en 63.
4.      Ibid., pag. 35 e.v.
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5.   Zie de in het vorige hoofdstuk behandelde verschillen in rolopvat-
ting tussen Crozier en Touraine, pag. 27 e.v.

6.       Michael Rose, Servants of Post-industrial Power, o.c., pag. 159 e.v.
7.   Zie het in het vorige hoofdstuk genoemde CNRS onderzoek op pag.

27.

8. Alain Touraine, Ambiguit6 de la Sociologie Industrielle Amdricaine,
in: Cahiers Internationaux de Sociologie, jrg. 12, 1952, pag. 131-146.

9.      K. Kiill, o.c., pag. 35 e.v.
10. Zie bijvoorbeeld Alain Touraine, Industriesoziologie, in: Rend K8nig,

Handbuch der empirische Sozialforschung 1969, Band 2.
11.     S. Mallet, La nouvelle classe ouvri6re, Paris, 1963.
12.   M. Pollak, o.c., pag. 45.
13.    M. Rose, o.c., Preface, pag. XIV.
14. Zie voor een goede beschrijving van deze groep rond Naville M.

Rose, o.c., pag. 60 e.v. en K. Diill, o.c., pag. 235 e.v.
15.    Ontleend aan: K. Diill, o.c., pag. 202 e.v.
16. Guy Lajoine, Sociologie du travail: vers de nouvelles frontidres, in:

J.D. Reynaud (ed.), Une nouvelle civilisation? Hommage h Georges
Friedmann, Paris, 1973, pag. 147.

17.   F. Simiand, Le salaire, 1'6volution social et la monnaie, Paris, 1932.
M. Halbwachs, La classe ouvri6re et les niveaux de vie, Paris, 1912.

18.    Zie voor een heldere uiteenzetting: M. Rose, o.c., hoofdstuk 3 en 5.
19. Zie Georges Friedmann, Proudhonien? Optimiste?, in: Sociologie du

Travail. jrg. 3, 1962, pag. 395-398.
20.  Voorwoord van Barkert Lutz bij de Duitse versie van Prob16mes

humains du machinisme industriel: Der Mensch in der mechanisierten
Produktion, K8ln, 1952, pag. 6.

21.    Ibid., pag. 6 e.v.
22.    Ibid., pag. 25.
23.  Zie met name zijn studies: Sept 6tudes sur l'homme et la technique,

Paris, 1966 en La puissance et la sagesse, Paris, 1970.
24.    Zie voor een eerste verslag van deze onderzoeken:

Etienne Verley en Alain Touraine, Enqu6te Fran aise de Sociologie
Industrielle, in: Cahiers Internationaux de Sociologie, jrg. 7, 1949,
pag. 109-121.

25.    Ontleend aan K. Dull, o.c., pag. 69 e.v.
26.   Ibid., pag. 78.
27.    M. Rose, o.c., hoofdstuk 3.
28.    Ibid., pag. 38 e.v.
29.    K. Dull, o.c., pag. 82 e.v.
30.    M. Rose, o.c., pag. 32.
31.   Ibid., pag. 168.
32. Zie: Regards 6trangers sur la sociologie du travail fran5aise, in:

Sociologie du Travail, 1980, no. 1, pag. 55-76.
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33.  Zie voor een kernachtig overzicht: Marc Maurice, Le d6terminisme
technologique  dans la sociologie du travail (1955-1980). Un change-
ment du paradigme?, in: Sociologie du Travail, 1980, no. 1, pag. 22-
38.

34. Jean Lojkine, Crise et renouveau de la sociologie du travail. (A
propos du paradigme techniciste), in: Sociologie du Travail, 1982,
no. 2, pag. 192-206.

DEEL H

Inleiding

1.    Zie bijvoorbeeld de studie van M. Crozier, la soci6t6 bloqu6e, Paris,
1970 en P. Naville, Le Nouveau L6viathan, 5 delen verschenen tus-
sen 1970 en 1972.

2.      P. Bourdieu, J.C. Passeron, La R6production, Paris, 1968.
R. Boudon, Effets pervers et ordre social, Paris, 1977.

3.   Zie bijvoorbeeld bespreking van R. Boesjes - Hommes over Alain
Touraine, in: L. Rademaker, E. Petersma (red.), Hoofdfiguren uit de
sociologie, deel 2, modernen, Utrecht/Antwerpen, 1974, pag. 222-
237.

4. Deze ontleding in theorieaspecten is ontleend aan, H.P.M. Adriaan-
sens, Talcot Parsons en het conceptuele dilemma, Deventer, 1976,
pag. 19 e.v.

5.    Deze term is ontleend aan T.J. Watson, Sociology, work and indus-
try, London, 1980, pag. 69 e.v. Met deze naam worden die benade-
ringen omschreven die voor de verklaring van de maatschappelijke
ontwikkeling de technisch-industridle ontwikkeling eenzijdig beklem-
tonen.
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10.    Ibid., pag. 66.
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Stellingen behorende bij het proefschrift van W.F.M. de Nijs:

Alain Touraine: Het sociologisch geweten van de geprogram-
meerde samenleving

1. Net als veel andere actuele theorielin met betrekking tot
maatschappelijke transformatie is ook de these van Touraine
over de post-industridle samenleving gebaseerd op een on-
volledige sociologische conceptualisering van het industriali-
satieproces. In plaats van post-industrieel of geprogrammeerd
kan er dan ook beter van hyper-industrieel worden gespro-
ken.

2.   De sociologische interventiemethode van Touraine is meer op
verificatie dan op falsificatie van zijn theorie gericht. In
termen van de Popperiaanse wetenschapsopvatting zou deze
dan ook als logisch-positivistisch moeten worden aangemerkt.

3.  De geringe weerklank van de sociologie van Touraine buiten
de franstalige sociologische gemeenschap kan als een teken
worden beschouwd van het gegeven dat in de sociologie
nauwelijks cumulatie van kennis plaatsvindt welke gebaseerd
is op een evenwichtige internationale uitwisseling van in-
zichten en benaderingen.

4. De voortschrijdende automatisering, welke onder meer is
terug te voeren op het streven van het management om de
invloed van de menselijke factor arbeid op de produktie te
verminderen, leidt paradoxaal op den duur weliswaar niet tot
een kwantitatieve, maar wel tot een kwalitatieve versterking
van de strategische positie van de factor arbeid in het
produktieproces.

5.     De  in veel tekstboeken als universeel gepresenteerde  mana-
gement- en organisatiemodellen blijken veelal eenzijdig te
zijn ontleend aan de eigen specifieke nationale beleidsprak-
tijk.



6. Het huidige onderwijsbeleid van de overheid, waarin een
sterke aansluiting wordt bepleit met actuele arbeidsmarktbe-
hoeften, zal tot een onbedoelde en soortgelijke uitkomst
leiden welke in de economische wetenschap omschreven is
als het 'varkens-cyclus-effect'.

7.  Zoals het sociale beleid binnen ondernemingen overwegend
getypeerd kan worden als een reactief aanpassingsbeleid ten
behoeve van economische en technologische doelstellingen zogeldt dit ook in toenemende mate voor het sociale beleid
van de overheid op maatschappelijk niveau. Wat dit betreft
kan er met recht gesproken worden van een 'Nederland B.V.'

8.  De 'tripartisering' van het arbeidsvoorzieningsbeleid is een
uitdrukking van de opbloei van corporatistische tendenties in
het Nederlandse sociaal-economische bestel.

9.  Nog veel meer dan de technologische interventiemogelijkhe-
den op andere gebieden is genetische manipulatie bij uitstek
tevens een vorm van sociale manipulatie. De sociale weten-
schappen dienen zich dan ook met alle macht te keren tegen
de nu opkomende 'biocratische' droom van de genetische
beheersbaarheid van het individuele en sociale leven.

10. De mogelijkheid van medisch-genetische diagnostiek maakt
van ziekte- en levensverzekering voortaan een 'gouden
belegging'.

11.    Het    feit    dat veel promovendi hun levenspartner uitvoerig
verontschuldigen voor het hen tijdens het concipidringspro-
ces van het proefschrift aangedane leed, kan als een
empirische bevestiging worden beschouwd van de Freudiaanse
sublimatiethese.

12.  Wetenschappers doen het met conceptie.
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